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Et omneni creaturam, quae in caelo est, et

super terram, et sub terra, et quae sunt in

mari, et quae in eo : omnes audivi dicentem

:

Sedenli in throno, et Agno : benedictio et

honor et gloria et potestas in saecula

saeculorum.

apoc. 5, 13.

En ieder schepsel in de hemel, op de aarde,

onder de aarde, op de zee en alwat daarin is,

hoorde ik roepen : aan Hem, die zetelt op de

troon en aan het Lam zij lof en eer en glorie

en macht in de eeuwen der eeuwen.

openb. 5, 13.
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INLEIDING

Veri floris sub figura,

Quem produxit radix pura,
Cleri nostri pia cura
Florem fecit mysticum,
Propter usum laicum
Sensum trahens tropicum
Floris e natura.

(Herrad v. Landsberg,

Rhythmus in Nativitate Christï).

De Christelijke kunst is steeds bij uitstek symbolisch
geweest en de verklaring van de geestelijke inhoud der
Christelijke kunst van alle tijden is slechts mogelijk,
wanneer wij de symboliek van de kunst dier tijden
verstaan, waardoor de portée en de strekking harer
beelden en gedachten voor onze geest tot klaarheid
komen. Als mensen van de moderne tijd staan v/ij

niet louter objectief tegenover de voortbrengselen der
vergane generaties

; wij mogen dat ook niet : wij zou-
den immers slechts met het uitwendige ervan in con-
tact komen, terwijl de geestelijke inhoud ons vreemd
bleef. Wij nemen dus een subjectief standpunt in, en
dat brengt een ander gevaar met zich mee, n. 1. dat
wij menen een geestelijke inhoud in het oude kunst-
werk waar te nemen, die echter slechts het product
is van onze eigen fantasie, doch die volslagen vreemd
blijft aan het kunstwerk zelve. Het raadplegen der
bronnen, waar de denkwijze der oude kunstenaars
haar oorsprong vond en van de geschriften, waarin
tijdgenoten hun opvatting vastlegden, zal ons weg-
wijs maken op het moeilijke terrein der symboliek en
der daaraan zo nauw verwante iconografie.
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Inleiding

a) Begripsbepaling

Wanneer wij ons bezinnen op de betekenis van het

begrip symbool, dan kunnen wij daarvoor de volgende

definitie opstellen : Een symbool is een begrip, of de

voorstelling daarvan, dat, een ander begrip vervan-

gende, voor de waarnemende geest dit vervangen

begrip samenvat.

Daar het symbool een begrip is of de voorstelling in

beeld van dat begrip, ligt de conclusie voor de hand,

dat wij de symbolen zullen ontmoeten in het domein

der gedachte : de wijsbegeerte, in het domein van het

woord : de letterkunde, in het domein van het beeld :

de plastische kunsten. Ons zullen slechts de beide

laatstgenoemde categorieën, vooral de plastische

kunsten bezighouden. Daar het symbool bovendien een

vervanging en tevens samenvatting is van een ander

begrip, is het duidelijk, dat het vervangende, samen-

vattende begrip, m. a. w. het symbool, eenvoudiger,

bevattelijker en meer materieel moet zijn, dan het

vervangen en samengevatte begrip, dat in de regel

gecompliceerd en abstract is. Het symbool is dus niet

slechts een Spielerei, maar vooral een hulpmiddel

voor de menselijke geest, evenals het letterteken in

de mathesis, dat dan inderdaad ook een symbool is

op het domein der gedachte. Komen wij op het terrein

van het woord, dan is in feite ieder woord een symbool,

een samenvattend en vervangend hulpmiddel voor de

geest. Zeggen wij het woord : God, dan vervangt dit

samenstel van klanken voor onze geest het onomvat-

bare begrip van het ongeschapen Opperwezen. Noemen

wij echter Maria de « Arke des Verbonds », dan valt

14
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de nadruk op het vervangen van het ene begrip door

het andere.

Onze geest speurt een overeenkomst en een parallelis-

me tussen de Maagd, die Moeder van God wordende

het eeuwige Woord in haar schoot droeg en de Arke,

die tijdens de Oude Wet de woonplaats van God onder

de mensen was.

Het meer materiële begrip vervangt dan het immate-

riële, het eenvoudige vat het gecompliceerde samen.

Wij gebruiken een woord, de uitdrukking van een

begrip, maar wij bedoelen een ander begrip kenbaar

te maken. Wij vinden deze gedachte bij Durandus van

Mende terug, wanneer hij het litteraire symbool aldus

omschrijft : Allegoria est quando aliud in spiritu

L

Symboliseren wij Christus door een lam met een kruis-

vaan, dan gebruiken wij de voorstelling van een

begrip, (de afbeelding van een lam) om een ander

begrip (de mensgeworden Zoon van God) voor ons oog

en onze geest samen te vatten en te vervangen. Wij

hebben hier dus een materieel symbool en komen, aan-

gezien dit symbool uitgebeeld kan worden, vanzelf op

het gebied der beeldende Kunst. Tevens blijkt hieruit,

dat het symbool van het beeld vrijwel steeds wordt

voorafgegaan en voorbereid door het symbool van

het woord : had immers de H. Schrift Christus niet het

Lam Gods genoemd, de kunstenaars zouden er wellicht

nooit toe gekomen zijn Hem in de gedaante van een

lam voor te stellen.

Het symbool dient dus wel onderscheiden te worden

van de vergelijking. Hij die vergelijkt ziet punten van

overeenkomst tussen twee personen of zaken en hij

tracht een bepaalde eigenschap van een persoon of

Durandus, Rationale, I’roemium, io.
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zaak door deze vergelijking speciaal te doen uitkomen.

De vergelijking is dus geen vervanging of samenvat-
ting : wij kunnen van een hond zeggen dat hij slim is

als een mens. Het woordje als verraadt hier direct

de vergelijking.

b) Van de symbolen in de zuivere betekenis van het

woord — symbolen in de eerste graad — zijn nog de

volgende symbolen in de tweede graad te onder-

scheiden :

de personificatie,

het type,

het attribuut.

Een personificatie is een symbool, waarbij een persoon

een niet stoffelijk begrip vervangt. Zo kan b. v. Maria
de personificatie zijn der Kerk.

Het type is een begrip, persoon of episode, in de plaats

gesteld van een ander begrip, een andere persoon of

episode, niet zo zeer als samenvatting dan wel als

voorafbeelding daarvan. Zo is het Joodse Pascha
het type der Eucharistie

;
Adam is het type van

Christus, Jonas, door de walvis aan land geworpen,

is het type van Christus, opstaande uit Zijn graf.

Het attribuut tenslotte is een voorwerp, aan een door
de Kunst voorgestelde persoon toegevoegd, waardoor
die persoon van alle andere personen onderscheiden

wordt. Zo is bv. de toren het attribuut van Barbara,
de sleutel dat van Petrus. Alhoewel het attribuut op
het eerste gezicht dus geen eigenlijk symbool lijkt te

zijn, en dat au fond ook niet is, hangen attribuut en
symbool ten nauwste samen, omdat het geïsoleerde

attribuut een symbool is in de eigenlijke zin des woords

:

de toren is het symbool van Barbara, de sleutel dat

van St. Pieter.

De personificatie wordt allegorie, wanneer niet slechts

i6
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de persoon in de plaats gesteld wordt van een onstof-

felijk begrip, maar wanneer de personificatie, alleen of

tesamen met andere personificaties, de draagster is ener

handeling. Voorbeelden mogen dit duidelijk maken :

de Liefde in de gedaante ener vrouw is een personifi-

catie ; de Deugden, in vrouwengedaanten, die Christus

aan het kruis hechten, vormen een allegorie. De Liefde

in de gestalte van een gevleugeld kind is een personifi-

catie. Richt dat kind zijn pijl op de voorbijganger,

dan is het een allegorie.

Bij het begrip type maakt men onderscheid tussen het

prototype, de voorafbeelding en het antitype, de ver-

vulling. Het Joodse Pascha is het prototype, de
Eucharistie het antitype.

De attributen zijn te onderscheiden in algemene en
individuele attributen. Algemene attributen zijn eigen

aan een gehele categorie van Heiligen, bv. de palm is

het algemene attribuut der martelaren.

Het individuele attribuut daarentegen karakteriseert

een enkele Heilige. Wanneer bv. St. Laurentius wordt
afgebeeld met palm en rooster, is de palm het algemene,
de rooster het individuele attribuut.

c) Op deze symboliek in de tweede graad kunnen wij

nog een symboliek in de derde graad doen volgen, n. 1.

de iconografie. Dit is de wetenschap, die de ideële

inhoud der beeldende kunst navorst en deze tracht te

verklaren. Daarbij gaat zij dus uit van de kunstwerken
zelf. Echter kan de iconografie ook naspeuren, hoe de
opeenvolgende generaties de gegevens der beeldende
kunsten

: personen, episoden en begrippen, vorm
gegeven hebben. Hierbij gaat zij van de begrippen uit.

Daarnaast verstaat men ook onder iconografie de
wetenschap, die de betrekkingen onderzoekt, die er

bestaan kunnen tussen litteraire bronnen en de pro-

1
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ducten der beeldende kunsten. Beoefent men de icono-

grafie in een der beide eerstgenoemde betekenissen,

dan zal men meestal vanzelf ook tot de derde categorie

komen, omdat het geschreven woord vaak de enige

mogelijkheid biedt om tot de juiste verklaring van

vorm en inhoud der beeldende kunsten te geraken.

Verklaring der symbolen, een onderdeel van die vorm
en inhoud, en iconografie zijn dus niet scheidbaar,

maar gaan voortdurend in elkaar over. De grenzen

zijn soms moeilijk te trekken.

Het bestuderen van de ontwikkeling, die de voorstel-

lingsvormen in de loop der tijden ondergaan, is geen

iconografie in de juiste zin van het woord, maar

veeleer een voortwerken met de resultaten der ico-

nografie.

d) Herkomst der Christel ij ke Symbolen

Willen wij de betekenis der Christelijke symbolen aan

de bronnen dier symbolen naspeuren, dan dienen wij

eerst te weten waar die bronnen gelegen zijn, m. a. w.

wij moeten nagaan aan welke boekwerken de kunste-

naars hun symbolische motieven gedurende de ach-

tereenvolgende perioden ontleenden.

Is dus ieder motief, dat wij in de beeldende kunsten

ontmoeten aan litteraire bronnen ontleend ? Wordt

dus de beeldende kunst bepaald door hetgeen de

auteurs schrijven ? Volgen de plastische kunstenaars

slaafs datgene na, wat de literatoren te boek stelden ?

Niets is minder waar dan dat. De beeldende kunst zou

dan immers alle originaliteit en initiatief missen, in

tegenstelling met de letterkunde, die het monopolie

dezer eigenschappen voor zich zou opeisen. Al is

18
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ook de literator op de eerste plaats denker en de

plastische kunstenaar vormgever, toch ligt het onge-

rijmde van zulk een extreme vooropstelling voor de

hand. Wij moeten dit vraagstuk dan ook anders bezien.

Wanneer zich in een bepaald geval de overeenkomst

opdringt tussen het geschreven woord enerzijds en de

geestelijke inhoud der beeldende kunst anderzijds, dan

dienen wij te bedenken, dat beide naast elkander op-

groeiden uit één voedingsbodem, de geestesgesteltenis

en de denkwijze van een bepaald tijdperk. Wij dienen

in de schilder of de beeldhouwer niet de imitator te

zien van de exegeet of de predikant, maar de werken

van de exegeet en de predikant stellen ons in staat

de ware bedoeling van de schilder of de beeldhouwer

te verstaan. Om een concreet voorbeeld te noemen :

de beeldhouwers der Franse kathedraal-portieken

hebben niet de geschriften van Vincent van Beauvais

als handboek gebruikt, maar wij verstaan de betekenis

hunner sculpturen op de juiste wijze, wanneer wij de

werken van hun tijdgenoot Vincent van Beauvais

lezen, omdat deze ons met de denkwijze van die tijd

vertrouwd maken.
Toch zijn er voorbeelden aan te wijzen van directe

ontlening aan litteraire bronnen. Zo haalt Emile Male

een frappant voorbeeld aan van het benutten ener

passage van het Speculum Ecclesiae van Honorius

van Autun door de beeldhouwers van een der portieken

der kathedraal van Laon 1
. Hoe meer een tijdperk

litterair ingesteld is, hoe eerder de opdrachtgevers en

literatoren de kunstenaars boeken in de hand zullen

drukken. Het mag ons niet verwonderen, dat de huma-
nistische 16de eeuw mannen voortbracht als Alciatus

1 Male, II, 149 v.
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en Caesare Ripa, wier werken, en vooral die van de

laatste, eeuwen lang een atelier-requisiet zouden blij-

ven, en wier personificaties en allegorieën alom te

vinden zijn. Het is moeilijk hierin iets anders te zien,

dan een ongezond overwicht, een parasiteren van het

verstandelijke element op de levende stam der kunst.

e) De oudste Christelijke symbolen ontmoeten wij in

het Evangelie. Reeds bij de aanvang van Christus’

openbaar leven noemt de Doper Hem het Lam Gods
en zelf zal Hij zich voortdurend symbolisch uitdrukken.

Zo duidt Hij zichzelf aan als de ware wijnstok en als

de goede herder, Zijn lichaam als de tempel en Zijn

lijden als een kelk.

Als dan de jonge Christelijke Kerk de eerste etappen

van haar glorierijke loopbaan op het gebied der kunst

nog onzeker en tastende aflegt, ziet zij uit naar voor-

beelden en motieven om na te volgen en te verwerken.

En waar zal zij die anders zoeken dan in haar heilige

boeken en in de wereld rondom haar. Naast bijbelse

motieven ontmoeten wij dan aanvankelijk talrijke

gegevens ontleend aan de heidense, hellenistische kunst.

Naast Noë en Mozes zien wij er Orpheus
;
ja, zelfs om

een zo bij uitstek Christelijk gegeven als de Goede
Herder vorm te geven, imiteert men heidense voor-

beelden. Daarnaast echter ontstaan specifiek Christe-

lijke symbolen als de vis en het anker. Het is niet

moeilijk om het ontstaan daarvan te verklaren in de

eerste eeuwen, gedurende welke de Christenen een

bestaan vol gevaren en vervolging leidden te midden
ener vijandige heidense bevolking. Men trachtte de
dierbaarste panden van het geloof te verbergen onder

simpele beelden, voor de buitenstaander zonder zin,

maar voor de gelovige vol betekenis en wijding. Omdat
men in de letters, die het Griekse woord IX0Y2

20
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samenstellen, de korte samenvatting las van de zin

van Christus’ menswording, werd de vis Zijn symbool,
en om de overeenkomst in vorm zag de Christen in het

anker Christus’ kruis. Op deze wegen verder gaande,

ontmoeten wij in die vroegste tijden reeds elementen,

waarop de Kerkelijke Kunst in al de phasen van haar
bestaan verder zal bouwen.
Interessante voorbeelden dezer vroeg-christelijkc kunst,
zij het niet de enige, bleven bewaard in de wandschil-

deringen der Romeinse Catacomben. Reeds in de 2de
eeuw vinden wij daar episoden voorgesteld uit de

H. Schrift, die hoe langer hoe talrijker zullen worden
in de daarop volgende tijden.

Ook hier zien wij een soortgelijk streven als bij de
boven aangehaalde symbolen. Men wil de Christen een

bepaalde gedachte bijbrengen en men doet dit door een

gebeurtenis uit het Oude Verbond af te beelden, die

als prototype daarvan wordt aangezien. In de Middel-
eeuwen zal men zich niet tevreden stellen met dit Oud-
testamentische prototype, doch men beeldt er het

antitype uit het Nieuwe Verbond bij af, en waar men
het Oude Verbond slechts ziet als één grote vooraf-

beelding van het Nieuwe komt men tot typologische

reeksen : de Concordia Veteris et Novi Testamenti.

Toch moeten wij onderscheid maken. Wanneer in de
vroeg-christelijke kunst Jonas, die door de walvis

uitgespuwd wordt, de verrijzenis voorafbeeldt, dan
wordt niet Christus’ verrijzenis bedoeld, maar de
verrijzenis van de ziel in een beter leven. De vroeg-

christelijke kunst is immers een sepulchrale kunst,

die bij de graven ontstaat en zich daarom ook, wat
haar inhoud betreft, daarnaar richt.

De keuze der uitgebeelde motieven vinden wij terug

. in liturgische gebeden van die tijd, die ten dele tot in
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onze dagen in gebruik bleven. Vooreerst de Commen-
datio animae, die wij ook thans nog in de Kerkelijke

Gebeden der Stervenden terugvinden. Deze reeks

smeekbeden om bevrijding der ziel van de stervende

haalt een rij Oud-testamentische voorbeelden van

verlossing en bevrijding aan, waarvan wij er meerdere

in gelijke zin terugvinden in de sepulchrale kunst.

Deze Commendatio, die zeker van vroeg-christelijke

oorsprong is, wordt op haar beurt weer aangevuld door

gebeden, die op naam plegen te staan van St. Cyprianus

en die in de vorm, zoals wij ze thans kennen, dateren

uit de periode tussen de 4de en de 6de eeuw.

De Commendatio en de gebeden van de Pseudo-Cypria-

nus tesamen genomen bevatten geheel het programma
der cyclen, waarmede de vroeg-christelijke kunst haar

grafkamers versiert. Wij zien hier dus hoe de liturgie

der overledenen hand in hand gaat met de sepulchrale

kunst, al kunnen wij waarschijnlijk niet spreken van

een ontlening door de beeldende kunst aan de liturgie,

doch veeleer van een ontstaan van twee homogene pro-

ducten in een zelfde tijdperk. De invloed der liturgie zal

in alle tijden zeer groot zijn en in latere perioden zal zij

meermalen de kunst direct inspireren.

De talrijke voorstelling van dieren, die op de oudste

monumenten voorkomen, hebben slechts decoratieve

en geen symbolische betekenis. Eerst vanaf de 4de

eeuw kunnen wij van een christelijke dierensymboliek

spreken : de duif, het lam, de phoenix, de pauw, de

haan en zovele andere, hebben hun vaste en voor

eenieder verstaanbare betekenis gekregen. Wij staan

dan echter aan het einde van de kunst der Catacomben.

De daarop volgende periode deed de Concordia Veteris

et Novi Testamenti, wier kiem reeds in de kunst der

eerste eeuwen verscholen lag, verder uitgroeien. Men
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stelde zich niet langer tevreden met reeksen van voor-

stellingen aan het Oude Verbond ontleend : wel ver-

sierde men de wanden der Basilieken nog daarmede,
maar tegenover deze reeks, in haar geheel als proto-

type bedoeld, plaatste men een aantal episoden uit het

Nieuwe Verbond als antitype. Het trefpunt, waarin
voorafbeelding en voleinding in elkaar opgaan, is het

grote Christusbeeld van het mozaiek der concha.

Beschouwen wij deze cyclen nader, dan zal het ons
opvallen, dat niet elk afzonderlijk paar episoden als

prototype en antitype tegenover elkaar staan, op
dezelfde wijze als de theologische schrijvers van die

tijd elke afzonderlijke gebeurtenis van de- verlossings-

geschiedenis voorafgebeeld zien in een voorval, ver-

haald in de boeken van het Oude Verbond. Neen, de
beeldende kunst stelt slechts de beide reeksen in hun
geheel tegenover elkaar. Ook hier worden wij ons weer
bewust van een hand in hand gaan van liturgie en
kunst. In de H. Mis immers werden twee of meerdere
lessen uit het Oude Verbond voorgelezen en wel als

lectio continua, m.a. w. men begon bij het begin van
Genesis en vervolgde dan telkens, waar men gebleven

was. Daarna las men een gedeelte uit de Evangeliën,

bepaald door het feest of de viering van de dag. Aan-
gezien men bij het begin van het Kerkelijke jaar met
de Lectio continua weer van voor af aan begon, kwam
men nooit verder dan de eerste boeken der H. Schrift,

hetgeen dan tevens verklaart, waarom men bijna

uitsluitend gebeurtenissen uit het boek Genesis in

beeld bracht.

De vroege Middeleeuwen bouwen op hun beurt aan
de Concordia Veteris et Novi Testamenti verder.

Het parallelisme ontwikkelt zich sterker en voert

vanzelf naar analoge gevallen, waarvan sommige op
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hun beurt weer de beide Testamenten symboliseren

of allegoriseren : zon en maan. Ecclesia en Synagoge,

Terra en Oceanus. De verluchting van liturgische en

theologische handschriften verrijkt de kerkelijke kunst

met talloze motieven. De Concordia zelf echter veran-

dert geheel van aard en krijgt een typologisch karak-

ter : niet langer staan gehele reeksen scènes uit het

Oude en het Nieuwe Verbond als proto- en antitype

in hun geheel tegenover elkaar, maar er ontstaat een

dergelijke betrekking tussen de afzonderlijke episoden

der beide reeksen. De theologie der oud-christelijke

en vroeg-middeleeuwse periode is in hoofdzaak exege-

tisch van aard en zij legt er zich bij voortduring op

toe in de H. Schrift christologische typen te ontdekken.

De litteraire typologie, die in het Evangelie en de

geschriften der Apostelen wortelt, werd door de

Kerkvaders als een aanvulling op de eigenlijke open-

baring beschouwd. Reeds de schrijver van de zgn.

brief van Barnabas maakt een ware jacht op oud-

testamentische voorafbeeldingen van Christus ]
. Justi-

nus, in zijn dialoog met Tryphon doet hetzelfde, en alle

latere exegeten volgen hun voorbeeld 2
.

De verdere uitbouw der typologie is natuurlijk meer

het werk der theologen dan dat der kunstenaars.

We moeten hier wel, zeker in de oudste gevallen, van

een aan de schilders of mozaïsten voorgelegd program-

ma spreken.De theologen kondenvoor het samenstellen

van dat programma te rade gaan bij de werken der

Kerkvaders, ofwel bij de compendia daarvan vervaar-

digd door Isidorus van Sevilla (*636) in zijn Questiones

1 7.ie Dr. D. Fransos O. F. M., 1 )< Apostolische Vaders, Hilversum,

1941, blz. 21 vv.

2 Kunst le, i, 85.
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in Vetus Testamentum, en vooral door Walafried
Strabo (I849), wiens Glossa ordinaria Isidorus’ werk
in de schaduw stelt en door heel de Middeleeuwen
heen de voornaamste typologische bron zal blijven,

waar alle latere werken op teruggaan. Walafried Strabo
plaatste in zijn werk de allegorische verklaringen der'

Kerkvaders rondom de afzonderlijke bijbelverzen,

zodat men steeds al de gewenste teksten bij de hand
had. Hier werd dus reeds de grondslag gelegd der
latere Biblia Pauperum. Doch we behoeven zover niet

te gaan : reeds in de vroege Middeleeuwen is Strabo’s
Glossa niet slechts van invloed op de inhoud, maar ook
op de vorm der kunstwerken. In menige miniatuur
wordt het midden op de pagina geplaatste prototype
omgeven door de antitypen en door profetengestalten
met teksten. Daarin is Strabo’s invloed onmiskenbaar.
In het tijdperk der vroege Scholastiek, vanaf het
midden der 11de eeuw, komt men, verder bouwend op
de theologische opvattingen der voorafgaande eeuwen,
tot meer ordening en systematisering. Doordat men
met de uitspraken der Kerkvaders vertrouwd raakte,
had men zich hun allegorische denkwijze eigen ge-
maakt, en, niet tevreden met hetgeen men bij de
Vaders, of bij Walafried Strabo, kant en klaar vond,
bouwde men de litteraire symboliek steeds verder uit

:

men ontdekte in al hetgeen men op het domein van de
geest en der natuur tegenkwam samenhang met eeu-
wige waarheden ’.

Niet alleen de letterkunde, maar ook de beeldende
kunst schroomde niet op grond van toevallige, uit-

wendige samenhang of gelijkenis een geestelijk en orga-
nisch verband aan te nemen en vast te stellen. Gelijk-

1 Künstle, 1, 136 v.
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heid in getal werd als een genoegzaam degelijke grond

voor een innig parallelisme beschouwd. Daarmee was

de Middeleeuwse getallen-symboliek geboren.

Wederom is de liturgie de voedingsbodem, waarop de

symboliek het weligst bloeien zal. De liturgisten van de

Karolingische periode, zowel als die der vroege Middel-

eeuwen, vatten hun wetenschap op geheel identieke

wijze op als de exegeten de Theologie, dus symbolisch-

allegorisch.

Vorm en inhoud der liturgische handelingen en voor-

werpen worden door hen op dezelfde wijze verduide-

lijkt, als de exegeten dat met de bijbelverzen doen. Wij

noemen in dit verband Amalarius van Metz (t om-

streeks 850), schrijver van De ecclesiasticis Officiis,

Rhabanus Maurus, de praeceptor Germaniae (t 856),

met de drie boeken van zijn De institutione clericorum,

en de reeds genoemde Walafried Strabo en zijn werk

De rerum ecclesiasticarum exordiis et incrementis. De

werken der 12de en 13de eeuwse liturgisten steunen op

deze geschriften, wat hun opvattingen en vormen be-

treft ; zij bouwen ze uit en gaan daarbij meer verbre-

dend dan verdiepend te werk. Wij noemen hier enkele

der voornaamste auteurs en hun werken. Vooreerst

Honorius van Autun (t vóór 1135). die een reeks boe "

ken schreef, waarvan vooral de Gemma animae, het

Sacramentarium en het Speculum ecclesiae van belang

zijn. Zijn invloed is voelbaar in de geestelijke letterkun-

de van zijn tijd, ook buiten Frankrijk. Daarnaast zijn

de Mitralis van Sicardus van Cremona (f 1215), het

Rationale divinorum officiorum van de Parijsche theo-

loog Johannes Beleth (t 1202) en de liturgische geschrif-

ten van Paus Innocentius III (t 1216), waaronder voor-

al zijn uitgebreid werk De sacro altaris mysterio, van

groot belang, doch al hetgeen in deze boeken vervat
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is, wordt door Guilielmus Durandus, bisschop van Men-
de, samengebracht in een waarlijk encyclopedisch werk,
dat hij, in navolging van Beleth, Rationale divinorum
officiorum noemt (1286). Het bleef gedurende geheel de
Middeleeuwen het liturgische en symbolische handboek
bij uitstek en zijn grote verspreiding, ook aan het einde
der Middeleeuwen, wordt waarlijk indrukwekkend,
wanneer wij bedenken dat het in de periode, die onge-
veer de laatste drie decennia der 15de eeuw beslaat,

minstens 43 verschillende edities beleefde.

Naast deze geschriften van alomvattend belang, waar-
bij wij dan op exegetisch terrein nog enkele oudere
werken als de Clavis Melitonis, en de Formulae spiri-

tualis intelligentiae van Eucherius van Lyon (f om-
streeks 450) moeten voegen, had wellicht geen geschrift

groter invloed dan de zeer oude Physiologus, die ons op
het terrein der dierensymbolick brengt.

De Physiologus ontstond naar alle waarschijnlijkheid
te Alexandrië in de aanvang der 2de eeuw 1

. Het is een
populair-theologische verhandeling, die de voornaamste
waarheden der christelijke leer aan de hand van dieren-
fabels tracht te verduidelijken, terwijl dieren, resp. hun
eigenschappen, tevens, als navolgenswaardige of af-

schrikwekkende voorbeelden, de deugden en de on-
deugden allegoriseren. Niet minder dan een en veertig
dieren spelen in de Physiologus een rol. Men zou ver-
wachten dat de vroeg-christelijke kunst van deze ge-
gevens een dankbaar gebruik had gemaakt, temeer
waar zij door de Kerkvaders bij herhaling benut en
geciteerd worden. Niets is echter minder waar dan dat.
De dierensproken van de Physiologus krijgen eerst hun
plaats in de beeldende kunst, nadat het werk, dat reeds

1 M£]e, 1, 332 v.
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lang tevoren in alle talen der christelijke oudheid ver-

taald was, ook in de volkstalen bewerkt werd. De oud-

ste Duitsche vertaling dateert uit de nde eeuw, terwijl

de Anglo-normandische dichter Philippe de Thaon de

Physiologus in het begin der 12de eeuw in het Frans

over zette, waarna nog een andere bewerking ver-

scheen van de hand van Guillaume le Normand. Een
Middel-Nederlandse vertaling kwam nimmer tot stand:

in onze landen werd de Physiologus slechts door ver-

taalde uittreksels in de vorm van Bestiarissen en Lapi-

darissen onder het volk bekend. Ook was hij de indi-

recte bron van Jacob van Maerlant’s Der Naturen

Bloeme, via Albertus Magnus’ werk De natura rerum.

Van die tijd af aan behoren de leeuw, de vogel Cala-

drius, de pelikaan, de phoenix, de eenhoorn en de

struisvogel tot de gewone christologische symbolen,

terwijl ook nog andere dieren een plaats krijgen in de

typologische reeksen. Daarnaast komen taferelen uit

de bestiarissen voor aan de kapitelen van de 12de

eeuwse Franse kerken, bv. te Le Mans, Vézelay en

elders. Deze invasie van fabeldieren in het heiligdom

liet niet na protesten uit te lokken. De ernstige St. Ber-

nardus luchtte zijn verontwaardiging over deze in zijn

ogen wereldse en onwaardige versieringen, zich afvra-

gende wat deze monsterdieren en deze fabels in het

christelijke kerkgebouw en binnen de gewijde klooster-

muren te maken hadden. « Wat hebben deze monsters

in de claustra onzer abdijen te doen, onder de ogen

der lezende en biddende monniken ? Wat is de zin van

die geile apen, die wilde leeuwen, die monsterachtige

centauren ? Wat hebben die wezens, half beest, half

mens, daar te zoeken ? Wat die gevlekte tijgers ?...

Hier ziet men meerdere lijven onder één kop verenigd,

ginds verscheidene koppen staande op één lijf. Hier
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heeft een viervoeter de kop van een slang, daar heeft

een vis de kop van een zoogdier, ginds is een dier van
voren paard, van achteren geit !... Wanneer men zich

dan al niet schaamt over zulke onzinnigheden, laat

men dan tenminste spijt hebben van al het geld, dat ze

gekost hebben.

»

1

Behalve de Physiologus is ook de Clavis Melitonis voor
het verstaan der dierensymbolen van belang, evenals

sommige gedeelten van het Speculum naturale van
Vincentius van Beauvais (f 1264), de leermeester van
de heilige koning Lodewijk IX van Frankrijk, verder
De philosophia mundi van Honorius van Autun en de
Tesoro van Brunetto Latini (j- 1293).
Hoe verder wij voortschrijden in de geschiedenis van
de kerkelijke kunst der Middeleeuwen, hoe duidelijker

het wordt, hoezeer de liturgie het scheppende en levend-
makende element bij uitstek is. Al blijft de Concordia
Veteris et Novi Testamenti de grondslag, waarop de
beeldende kunst bouwt, thans voegt zij zich naar de
ontwikkeling en beleving van het kerkelijke jaar, met
de Kerst- en de Paaskring als hoofdmotieven. Geheel
de cyclus der voorstellingen uit het Nieuwe Verbond
zal zich voortaan rangschikken rond de mysteries van
menswording en passie en ook het Oud-Testamentische
gedeelte der Concordia wordt omgevormd tot een reeks
prototypen dier mysteries. De directe invloed der theo-
logen ligt ook hier weer voor de hand. Zij immers
waren het, die de kunstenaars de vaak ingewikkelde en
spitsvondige reeksen typologieën aan de hand deden :

een tekenend voorbeeld daarvoor is het beroemde reta-

bel van Klosterneuburg (Zie n° 678). Daarnaast be-

1 Apologia acl Guüieliniim Abbatcm Sti Thcodoiïci, c. X I, sul» tiïieiii,

Mighc, I'. !.., CLXXXII, 916.
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houdt de Physiologus zijn vooraanstaande plaats. Ook

gaat de in deze tijd weelderig opbloeiende verering van

Maria en de Heiligen op de liturgie terug. Bij het myste-

rie der menswording speelt Maria immers de voornaam-

ste rol : zij is de hoofdpersoon en het middelpunt bij uit-

beeldingen der Annunciatie, Geboorte, Aanbidding der

Wijzen en Besnijdenis. De gedenkdagen daarvan wer-

den voor de eenvoudige gelovigen welhaast feesten der

Moeder Gods en men hoeft slechts de Officies dezer

feestdagen in te zien om te ervaren, hoe weinig de op-

vatting der Kerk zelve in deze van die der gelovigen

verschilde. Daarnaast bevorderde de liturgie evenzeer

de verheerlijking der overige Heiligen door de beelden-

de kunst : hiervoor kwamen echter vooral plaatselijke

patroonheiligen in aanmerking en die Heiligen van wie

men relieken bezat. Te hunner ere werden kerkelijke

feesten gevierd, waarbij hun leven of hun legende her-

dacht werd en dit deed de behoefte ontstaan aan hun

voorstelling in beeld en hun individualisering door attri-

buten. Pelgrimages hielpen de iconografische gegevens

verrijken, maar vooral heinde en ver verspreiden en tot

gemeengoed worden. De Kalendaria, die, aan het begin

der liturgische boeken geplaatst en met randversierin-

gen verlucht werden, gaven aanleiding tot het personi-

fiëren van maanden, seizoenen, getijden van het men-

selijk leven, sterrenbeelden enz. Ook Heiligen vonden

hun plaats in de verluchtingen.

Aan de Middeleeuwse symboliek is alle individualisme

vreemd ; het is niet het gevoelen of de inval van een

enkeling, die zij weergeeft. Zij steunt integendeel op

een hechte traditie en haar universaliteit is het geheim

harer verstaanbaarheid door de tijdgenoten. In dit

licht behoren wij ook de werken der Middeleeuwse

symbolisten en liturgisten te zien, doch daarbij nim-
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mer te vergeten, dat de litteraire symboliek der Middel-
eeuwen steeds veel verder gaat dan de plastische. De
motieven der beeldende kunst vinden wij alle terug in

de veelheid der litteraire gegevens, niet — wij herhalen
het — alsof de beeldende kunstenaars de werken der
litteratoren als een programma benut zouden hebben,
maar omdat zij beide, beeldende kunst en letterkunde,

producten zijn van een zelfde tijdgeest, gevormd door
de theologie en de traditie, die elkander treffen in de
liturgie en in geheel het met het Christendom door-

desemde leven.

Waar de Concordia bij het voortschrijden der tijden een
stage ontwikkeling doormaakte en men niet slechts

episoden, doch ook individuele personen tegenover el-

kander begon te plaatsen, zodat men bv. paralellen

trok tussen de apostelen en profeten, niet alleen als

groep tegenover groep, doch ook als persoon tegenover
persoon, had men de voorlichting der theologen van
node om aard en hoedanigheid dier afzonderlijke per-

sonen naar behoren te kunnen onderscheiden. Men
vond deze 'o. a. in De ortu et obitu patrum, dat men
toeschreef aan de veelgelezen Isidorus van Sevilla ‘. De
keuze der profeten verraadt ook weer de invloed der
theologen : men kiest diegenen onder hen uit in wier
geschriften messiaanse profetieën voorkomen en men
geeft hen aan de portieken der kathedralen de typeren-
de tekst daarvan op een banderol in de hand, om hen
zodoende des te dir ecter in te schakelen in de monumen-
tale Concordia Veteris et Novi Testamenti, in deze sculp-

turen vervat. De theologen vonden hier hun weggebaand
in de preek van de pseudo-Augustinus contra Judaicos,
Paganos en Arianos, die zij slechts behoefden open te

1 Migne, P. L., LXXXIII, 130.
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slaan, om al het verlangde te vinden. Dit geschrift, dat

een plaats kreeg in de liturgie en wel in de Metten van

Kerstmis, was van bijzonder belang voor de kunst :

niet alleen dankte daaraan het latere liturgische myste-

riespel zijn ontstaan, maar tevens zijn de teksten die

op de banderollen der profeten staan (bv. aan Notre-

Dame-la-Grande te Poitiers, aan de Domkerken van

Cremona en Ferrara), direct aan de pseudo-Augustinus

ontleend L Legendarische bizondcrheden over het leven

der apostelen vond men in de Historia scholastica van

Petrus Comestor, de 12de eeuwse compilator en voor-

loper van Vincentius van Beauvais, en in het Speculum

Historiale van deze laatste, dat eigenlijk niets anders

is als een uitbreiding van Comestors geschrift.

Een der meest merkwaardige producten van de typo-

logische gedachte gedurende de Middeleeuwen is zon-

der twijfel de Biblia Pauperum of Armenbijbel. Deze

is een compromis tussen letterkunde en beeldende

kunst : het is een boek, waarin gewoonlijk vierendertig

episoden uit het Nieuwe Testament afgcbeeld zijn.

Elke episode is omgeven door vier profeten en geflan-

keerd door twee prototypen uit het Oude Verbond.

Uitvoerige teksten verklaren deze voorstellingen. Wij

zagen reeds hoe de kiem voor deze Armenbijbel in de

Glossa Ordinaria van Walafried Strabo te zoeken is

;

het werk schijnt de ons bekende vorm in de vroegscho-

lastieke kringen van Noord-Frankrijk (Parijs, Reims,

Chartres, Laon, etc.) gekregen te hebben en wel reeds

in het midden der ride eeuw ; hoewel het aanvankelijk

slechts uit tekst bestond, voelde men weldra behoefte

deze met miniaturen te verduidelijken. De wijze

1 Marius Sepet, Les Prophètes du Christ, Paris, 1877; J ulien Durand,
Bulletin Monum., 1888, p. 521 ss.; Male, II, 163 v.
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waarop dit geschiedde, was op zich niets nieuws, im-
mers de omstreeks 600 ontstane Codex van Rossano
plaatst bij de meest miniaturen vier profeten met tekst-

rollen . De grote verspreiding van de geïllustreerde Biblia

Pauperum dateert van de aanvang der 14de eeuw.

Dat een werk als dit van directe invloed moest zijn op
de beeldende kunst, vooral in haar decoratieve functie

(glasramen en dergelijke), is zonder meer duidelijk en
dit vermoeden wordt dan ook door de feiten bevestigd.

Na verwant aan de Biblia Pauperum is het Speculum
humanae Salvationis. Dit werk, dat in het begin der
14de eeuw in de kringen der Duitse mystici ontstond,

is een volgens de typologische methode opgezette uit-

beelding van het ontstaan der zonde en de daarop vol-

gende verlossing van het mensdom door Jesus Christus.

In tegenstelling met de Biblia Pauperum is het grootste

deel der handschriften van het Speculum niet met
miniaturen versierd en ook in die, bij welke dat wel het
geval is, neemt de tekst, uit rijmend proza bestaande,
een dominerende plaats in. Men houdt Ludolphus van
Saksen (f 1378) wel voor de auteur. Ieder hoofdstuk
behandelt één episode uit de geschiedenis der verlos-

sing, verduidelijkt door drie voorafbeeldingen. Elk
hoofdstuk beslaat gewoonlijk twee opengeslagen pagi-
na’s met twee kolommen van vijfentwintig regels.

Zijn er miniaturen aanwezig, dan staan die steeds
boven aan de pagina : het antitype wordt boven de
eerste kolom geplaatst, de prototypen boven de vol-

gende kolommen. Waar telkens niet minder dan drie

prototypen nodig waren, zag de auteur zich genood-
zaakt deze niet slechts aan het Oude Testament te

ontlenen maar ook aan de parabels van Christus, aan
de Handelingen der Apostelen, ja zelfs aan de profane
geschiedenis.
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De invloed van het Speculum humanae Salvationis is

welhaast even groot als die der Biblia Pauperum. Dat
ook de schilderkunst, en met name de Nederlandse, het

Speculum benutte, blijkt uit talrijke voorbeelden. Wij
wijzen slechts op van Eyck’s triptiek voor de St. Maar-
tenskerk te Ieperen en Dirk Bouts’ Laatste Avond-
maal in de Leuvense St. Pieter. Op de vleugels van het

eerstgenoemde werk wordt Maria’s Maagdelijkheid
voorafgebeeld door het brandende braambos, Gedeons
vacht, de gesloten poort, de bloeiende staf van Aaron
en Augustus’ visioen van Ara Caeli. Zowel de Biblia

Pauperum als het Speculum zijn hier geraadpleegd.

Dirk Bouts houdt zich bij de keuze zijner eucharistische

prototypen aan hetgeen het Speculum hem bood. 1

Onder de invloed der laat-middeleeuwse ascese wordt
in de 14de en 15de eeuw dood en sterven een der meest
geliefde motieven der kunst.

De bekende legende der drie levenden en der drie doden
is hiervan een der eerste symptomen

; haar gewordt in

de beeldende kunst menigvuldige interpretatie en toe-

passing. Men gaat vervolgens het gegeven verder uit-

werken : niet slechts de drie adelijke jagers ontmoeten
de dood of juister zichzelf in de grijnzende gestalte van
het skelet, ieder mens wandelt met de dood door het

leven, bij ieder mens staat de dood gereed om hem de

knokige hand op de schouders te leggen en hem te

geleiden langs de duistere weg die uit het leven voert.

Geen mens ontkomt aan de greep van het skelet, al is

hij Paus, keizer of vorst, al is hij een boer, een kind, of

een arme dwaas, die met molentjes loopt... Toen deze

huiveringwekkende meditatie van het vanitas vanita-

1 Künstle, I, 101 ;
P. Perdrizet, Etude sur le Speculum human:e

salvationis, Paris, 1908.
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tum tot uitbeelding kwam, was de dodendans geboren,

in de 15de eeuw allenvege een geliefd motief en ook in

de 16de eeuw nog zo veelzeggend, dat niemand minder

dan Hans Holbein er zijn reeks houtsneden Imagines

Mortis aan wijdde. Hierbij voegen wij de aan het

begin der 15de eeuw ontstane Ars bene moriendi (Kunst

om wel te sterven), die samen met de Biblia Pauperum
en het Speculum humanaeSalvationis de trits der meest

beroemde en verspreide geestelijke traktaten der Mid-

deleeuwen vol maakt. Het houdt zich bezig met het

uur van sterven van de mens in het algemeen, maar

vooral met de strijd, die tussen duivelen en engelen

gestreden wordt om de ziel, die de eeuwigheid binnen

zal gaan.

Gedurende heel de periode der Middeleeuwen be-

weegt zich de verering der Moeder Gods in stijgende

lijn. Bernardus’ Sermones passen alle vergelijkingen

uit het Hooglied, alle schone en diepzinnige benamin-

gen, die in de H. Schrift te vinden zijn op Maria toe, en

daarmee zetten zij slechts een van ouds bestaande tra-

ditie voort. Maria is het brandende braambos, de Arke

des Verbonds, de sterre, de bloeiende twijg, de vacht

van Gedeon, en het bruidsvertrek, de gesloten poort, de

omheinde hof, het morgenrood, de ladder van Jacob.

Het Oude Verbond voorspelt op elke bladzijde zijner

boeken de komst van haar, die de Moeder Gods zal zijn.

Het Speculum Beatae Mariae, ten onrechte aan Alber-

tus Magnus toegeschreven, en De Laudibus Beatae

Mariae, op naam van St. Bonaventura staande, ademen

een zelfde geest. Een gedachte, die aan al deze werken

gemeen is en waarop zij telkens terugkomen, is Maria’s

koningschap. Maria, aldus het Speculum Beatae Mariae

is tegelijkertijd Koningin des hemels, want daar troont

Zij te midden der engelen, Koningin der aarde, want
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daar openbaart Zij voortdurend haar macht, en Konin-

gin der onderwereld, want Zij is oppermachtig over de

duivelen Ook de beeldende kunst legt de nadruk
op dit koningschap. Maria is er de Koningin, die de

Koning van het heelal op haar schoot draagt.

In de loop der Middeleeuwen zal haar beeld zich ont-

wikkelen van hiëratische majesteit tot moederlijke

tederheid. Daarnaast omgeeft ook de typologie Maria’s

beeld en de episoden uit haar leven met een krans van
prototypen. Tegen het einde der Middeleeuwen zoekt

men, vooral in de Duitse kunst, met meer ijver dan
smaak, niet slechts in de Physiologus maar ook in aller-

lei fabelen en wonderboeken van die tijd, naar typolo-

gieën van Christus’ geboorte uit de Maagd Maria. Het
meest typerende en volledige voorbeeld van die onbe-

heerste ijver is het bekende Defensorium immaculatae
Virginitatis van de Duitse Dominicaan Franciscus van
Retz (f 1421).

Tenslotte mogen wij de werken der hymnendichters

niet verwaarlozen, waardoor ons talrijke symbolen
verstaanbaar worden. Schiep niet reeds Aurelius Pru-

dentius Clemens (348- ±405) in zijn Psychomachia
een groots opgezette allegorie, die onmiskenbaar weer-

klank vond in de beeldende kunsten ? Voor de Middel-

eeuwen noemen wij uit de velen : Guido van Arezzo,

O. S. B. (995-± 1050), Petrus Abelardus (1079-1142),

St. Hildegardis (f 1179), Adam van St. Victor (f 1192).

De legenden der Heiligen, vervat in de liturgische

lectionaria en andere bronnen werden door de Domini-
caanse bisschop vanGenua, Jacobus a Voragine (f1298),
in één groot werk, de Legenda Aurea of Gulden Legen-

de, verzameld. Hij houdt zich bij de samenstelling van

1 Male. II, 234 v.
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zijn boek aan de indeling zijner liturgische bronnen :

hij begint met de Advent en werkt dan het gehele

kerkelijke Kalendarium systematisch af. De Legenda

Aurea werd over de gehele christelijke wereld gelezen

en zij bevorderde niet slechts de verering der Heili-

gen, wier daden en wonderen alom onder het volk be-

kend werden, maar beinvloedde ook de kunst in niet

geringe mate. De Heiligenlevens, verhaald op de glas-

ramen der Kathedralen en op de miniaturen der hand-

schriften, vermogen wij slechts ten volle te verstaan

met de Legenda Aurea in de hand.

Het is een erfenis van de eenzijdige gerichtheid van de

19de eeuwse symbolisten, wanneer wij het einde der

Middeleeuwen als het einde van de christelijke symbo-

liek beschouwen. Niets is minder waar dan dat. Welis-

waar brengt de nieuwe tijd een nieuwe geest en dus

ook een groot aantal nieuwe symbolen. De traditie, van

ouds bestaande en voortlevende in de liturgie en in het

door de invloed der contra-reformatie vernieuwd en

verdiept christelijke leven, blijft haar waarde behou-

den. De strijd met de heterodoxe richtingen dwingt de

Kerk evenwel tot een meer critische houding tegenover

allerlei naïveteiten en vrijheden, waaraan zich in de

eensgezinde gemeenschap der Middeleeuwen niemand

stootte, doch die nu, waar de Kerk in het heetst van

de strijd kwam te staan, wondbare plekken werden.

Ook de kerkelijke kunst zelf wordt strijdbaar en beto-

gend. Om dit alles wordt het wel duidelijk dat veel van

het oude verdwijnen moest, om door een nieuwe geest

en nieuwe vormen vervangen te worden. Zo ooit, dan

was het toen wel nodig, dat de Kerk haar kunstenaars,

die zulk een belangrijke stelling bezetten in de strijd

met het Protestantisme, een welomschreven program-

ma meegaf. En hier nemen wij telkens waar, hoe het
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juist de kerkelijke opdrachtgevers zijn, die trachten

voort te bouwen op bestaande tradities. Wanneer
Rubens het gewelf der Antwerpse Jezuïetenkerk te

beschilderen krijgt, wordt hem een programma voor-
gelegd, dat geheel in de geest is van de oude Concordia
Veteris et Novi Testamenti. Soortgelijke verschijnselen

nemen wij allerwege waar. Het is niet het individualis-

me der kunstenaars, dat na het einde der Middeleeuwen
de inhoud der kunst bepaalt. Willen we van individua-

lisme spreken, dan zullen we dat moeten zoeken bij de
opdrachtgevers en meestal zal ook daar biijken, dat dit

vermeende individualisme niets anders is als een vast-

houden aan de traditie, aangepast aan de nieuwe tijds-

omstandigheden. Daarnaast schikt de kunst zich naar
de behoeften van de tijd en staat op haar wijze pal voor
de leer der Kerk en wel speciaal voor die leerstukken,
die het meeste aan aanvallen blootstaan, waaronder de
voornaamste zijn de Sacramenten, in het bizonder de
Eucharistie, verder de Heiligenverering en de cultus

van Maria. Het zal echter zonder meer duidelijk, zijn

dat, in een gecompliceerde tijd als deze, niet een bepaald
werk ons kan voorlichten over een gehele categorie in

de kunst, gelijk dat bv. in de.Middeleeuwen het geval
was met de Biblia Pauperum of de Legenda Aurea.
Toch valt er ook in deze periode een werk aan te wijzen,

welks invloed, zij het op een afgebakend terrein, uni-

verseel was. Wij bedoelen de Iconologia van Cesare
Ripa (editio princeps : 1593). De invloed, die van dit

werk uitging, is moeilijk te overschatten. Het is boven-
dien een voorbeeld van de meest directe litteraire

beïnvloeding der kunst. Wat bevat het ? Het geeft

een reeks van personificaties van abstracte begrippen
voorzien van beredeneerde attributen : deugden en
ondeugden, karaktereigenschappen, natuurverschijn-
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selen, werelddelen, steden, enz. met afbeeldingen en

een uitvoerige verklarende tekst, waaruit blijkt dat

Ripa vrijwel steeds zijn gegevens uit oudere schrijvers

of bestaande monumenten put. Naast uitspraken ont-

leend aan de Hieroglyphica van Horus Apollo, die

heetten terug te gaan op de schrifttekens der oude

Egyptenaren, ontmoeten wij er voorstellingen genomen

van antieke munten, symbolen ontleend aan de com-

pilator Pierio Valeriano en emblemen van Alciatus.

De klassieke letterkunde heeft voor hem geen geheimen

evenmin als de Middeleeuwse en die van zijn eigen tijd.

Naast Homerus en Virgilius citeert hij St. Thomas van

Aquino, Dante, Ariosto en Tasso. Het succes van dit

werk was ongehoord : wij mogen dan ook zonder aar-

zelen zeggen, dat men in de 17de en in een groot

deel der 18de eeuw vrijwel geen personificatie of alle-

gorie uitbeeldde, zonder dat men bij Ripa te rade ging

en slechts met Ripa in de hand vermogen wij die per-

sonificaties en allegorieën te verstaan. Wij kunnen ons

zelfs afvragen of dit laatste in de 17de en 18de eeuw

ook niet het geval was. Ook toen voelde men blijkbaar

behoefte aan een deugdelijke explicatie en gewoonlijk

vinden wij dan ook bv. bij de titelprenten, waarvoor de

Iconologia ruim stof verschafte, een bladzijde gevoegd,

die de toegepaste personificaties en hun allegorische

betekenis verklaart. Wanneer een stad als Amsterdam
in de 17de eeuw de frontons harer nieuwe gebouwen

vult met allegorieën, schrijft Vondel lange gedichten,

om deze voorstellingen aan de hand van Ripa voor zijn

medeburgers verstaanbaar te maken. En als wij bij

Emile Male over Ripa de volgende uitspraak lezen :

son livre a donné a 1’art du XVI Ie siècle quelque chose

d’artificiel et de froid
,
dan kunnen wij niet anders,

1 Male, IV, 427.
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dan daar volkomen mee instemmen, maar wij moeten

de reden daarvan in het kunstmatige en het slechts aan

de hand van het boek verstaanbare zijner allegorische

figuren zoeken. Het recept doodde door zijn gecom-

pliceerdheid de inspiratie, al beperkten de kunstenaars

zich in de regel tot een keuze uit de overvloed van

attributen, die de auteur aan zijn figuren placht mee

te geven. En dat zal vermoedelijk ook wel Ripa’s eigen

bedoeling geweest zijn.

De liturgie behoudt haar invloed op de kunst en het

zijn de werken van grote liturgisten als St. Carolus

Borromeus en kardinaal Prospero Lambertini, de latere

Paus Benedictus XIV, die ons op dit gebied van voor-

lichting dienen. Het m&g ons niet verwonderen dat de

Legenda Aurea, door de gewijzigde mentaliteit haar

crediet verloren had. De Jezuieten Heribertus Roswey-

dus en Petrus Ribadineira trachtten een plaatsver-

vanger voor dit werk samen te stellen in hun Generale

Legende der Heiligen, waarin zij geheel op de zelfde

wijze te werk gingen als hun 13de eeuwse voorganger,

met dit verschil evenwel, dat zij elk feit, dat in het leven

der Heiligen vermeld wordt, zo veel mogelijk critisch

onderzochten. Naast dit populaire werk legde Ros-

weydus tesamen met zijn ordebroeder Johannes Bol-

landus de grondslag voor de monumentale Acta San-

ctorum, waarin de opzet van Rosweydus’ eerste werk

in zeer universele zin opnieuw begonnen werd, met

behulp van het meest uitgebreide wetenschappelijke

apparaat van bronnenstudie en tekstkritiek. Dit werk,

na de dood der stichters voortgezet door de zgn.

Bollandisten, is ook thans nog steeds niet geheel vol-

tooid.

Als tegen het einde der 18de eeuw inderdaad het indi-

vidualisme zijn rechten laat gelden op de kunstenaars
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en de inhoud van hun werk, gaat de toch al sterk ver-

waterde traditie vrijwel geheel te loor. Wat zich daarna

staande houdt van hetgeen eens de christelijke symbo-

liek was, verdort tot gedachtenloos schema. Voor wat

betreft de eerste helft der 19de eeuw kunnen wij

slechts negativa aanhalen. Zij begreep de oude symbo-

liek niet meer, ja, zij stelde alles in het werk om haar

op de meest grondige wijze te vergeten. Zij bereikte dit

doel zo volkomen, dat toen men zich in het midden der

eeuw op de toestand bezon, men moest beginnen met

de symboliek en haar rijkdom opnieuw te ontdekken.

De stoot tot deze vernieuwing ging van Frankrijk uit.

Wij herinneren aan schrijvers als Cahier, Martin,

Didron, Durand, Félicie d’Ayzac, Dom Pitra en Violet-

le-Duc, bij wier streven zich in Duitsland Boisserée,

Görres, Creuzer en anderen aansloten, in België de

Leuvense hoogleraar Reusens en Baron de Bethune,

ten onzent Alberdingk Thijm, om ons slechts tot de

voornaamste pioniers te beperken. Hoeveel dank wij

hen ook verschuldigd zijn, toch moeten wij hun werken

met de nodige omzichtigheid benutten. Onbeheerste

ijver en zucht om in elke vorm en in ieder detail een

symbool te zien, voerde hen maar al te vaak tot ver-

klaringen en uitleggingen, die niet door litteraire bron-

nen bevestigd werden en die de vorser slechts op een

dwaalspoor kunnen brengen. Het meest berucht in dit

opzicht zijn de werken van Madame Félicie d’Ayzac,

wier eigen spitsvondigheid dikwijls de enige bron is

harer interpretaties l
. In het licht van hun tijd bezien

zijn zulke aberraties verklaarbaar en begrijpelijk.

Over de nieuwste tijd kunnen wij kort zijn. De neo-

gothiek trachtte de vergeten en nu hervonden symbolen

1 Verg. Mfile, II, 46 v.
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tot nieuw leven te wekken door ze opnieuw toe te pas-
sen en ze zodoende voor het volk verstaanbaar te ma-
ken. De meest bekende voorbeelden daarvan in ons
land zijn de kerk van Jutfaas en de Kathedraal van
St. Catherina te Utrecht, wier decoratie in middel-
eeuws-symbolische zin geinspireerd werd door de fijn-

zinnige kenner der middeleeuwse kunst Mgr. G. W. van
Heukelum. Of die opzet geslaagd is ? Slechts hij die

doorkneed is in de zin der middeleeuwse symboliek
zal met de nodige moeite de betekenis dier ingewikkel-

de versieringen begrijpen, voor het volk evenals voor
het grote gros der intellectuelen bleef zij even dood als

voorheen. De flora en fauna der laat-middeleeuwse
symboliek acclimatiseerde niet in de lauwe sfeer van de
tweede helft der 19de eeuw. Al vergrootte de neo-
gothische symboliek niet de kennis der symbolen in de
bredere lagen van het volk, toch bevorderde zij de
belangstelling ervoor en diende zo toch indirect de
zaak, omdat zij de geesten ontvankelijk maakte voor
het opnemen ener vernieuwde symbolische vormen-
spraak, die wellicht ontstaan zal, wanneer de tijd daar-
voor rijp is.

De doctrinaire kennis der oude symboliek kwam in-

middels tot positieve resultaten door de onderzoekin-
gen van vakgeleerden als Emile Male, Joseph Sauer,
Karl Künstle en vele anderen waaraan wij, voor wat
betreft de oud-christelijke kunst en symboliek o. a. de
namen van Giovanni Battista de Rossi, Raffael Ga-
rucci S. J., Orazio Marucchi en Mgr. Joseph Wilpert
moeten toevoegen. Symboliek en iconografie ontwik-
kelden zich daardoor tot voorname hulpwetenschap-
pen der kunstgeschiedenis. Verwaarlozen wij de resul-

taten op dit gebied bereikt, dan zullen wij — gelijk wij

reeds zeiden — wel de objecten van een tijdperk in de
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kunst kunnen benaderen, doch, waar wij vreemd staan

tegenover hun geest, zal onze kennis dor en doods
blijven. Zakelijkheid zonder meer is bij het beschouwen
van kunstwerken uit perioden, die niet de onze zijn,

ten ene male onvoldoende. Wij moeten trachten de
kunstwerken in de atmosfeer van hun eigen tijd te

herplaatsen en dit zal ons slechts gelukken, wanneer
wij ons door de contemporaine letterkunde de wijze

van denken van dat tijdperk verstaanbaar en eigen

maken. De trefpunten tussen plastische kunst en let-

terkunde zal dan steeds de iconografie en de interpre-

tatie der symbolen zijn. Hetgeen voor de kunstwerken
in het algemeen geldt, gaat ook op voor de symbolen
afzonderlijk : komen zij ons vreemd voor, dan zullen

wij ons zelf er zonder twijfel op betrappen, dat wij hen
teveel uit een moderne gezichtshoek bekijken, zonder
ons de moeite te getroosten hen in het kader van hun
tijd te plaatsen.

Beeldende kunst en letterkunde reiken ook hier elkan-

der de hand. Zij aan zij spruiten zij op uit de milde

bodem van de tijd, wederzijds bevruchten zij elkander

met het stuifmeel der inspiratie, tesamen schakeren zij

hun bloesem tot een uitgelezen bloemenbed voor de
purende geest, rijpen tot vruchtdragende schoonheid

en strooien het nieuwe zaad voor steeds nieuwe bloe-

sem en jonge groei. De kunst en de schoonheid in dienst

van het allerhoogste Goed leiden ons tot sferen, die

liggen boven die van het aardse goede en schone, zij

brengen ons aan de grens van het ongeziene heerlijke,

waar vormen en woorden te kort schieten, wijl daar
een Schoonheid is, die geen oog gezien en geen oor
gehoord heeft en die niet opgekomen is in het hart

van een mens.
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Eerste Boek : De Godheid

I

DE GODHEID

BEELDEN EN ATTRIBUTEN UIT DE

H. SCHRIFT.

Enkele grepen uit de overstelpende veelheid.

1 .

God, de Koning der gehele aarde.

Psalm 46, 7.

7. Psallite Deo nostro, psal-

lite :
psallite Regi nostro,

psallite.

8. Quoniam Rex omnis ter-

raeDeus
:
psallite sapienter.

9. RegnabitDeus supergen-

tes : Deus sedit super sedem
sanctam suam.

2 .

God, mijn licht en mijn heil.

Psalm 26, 1.

i.Dominusilluminatiomea, 1. De Heer is mijn licht en

et salus mea, quem timebo? mijn heil; wie zou ik vre-

zen ?

7. Bezingt onze God, ju-

belt Hem toe, bezingt on-

ze Koning, jubelt Hem
toe 1

8. Want God is de Koning
van heel de aarde : bezingt

Hem op waardige wijze !

9. God is de Heerser over

de volkeren, God zetelt op
zijn heilige troon.
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3 .

God, onze toevlucht en onze kracht.

Psalm 45, 2.

2. Deus noster refugium et 2. Onze God is een toevlucht
virtus : adjutor in tribula- en kracht, een Helper in de
tionibus, quae invenerunt kwellingen, die ons over-
nos nimis. stelpten.

4 .

God, een sterke toren tegen den vijand.

Psalm 60, 4.

4. Deduxisti me, quia fac- 4. Gij zijt mijn leidsman,
tus es spes mea : turris for- want Gij zijt mijn hoop, een
titudinis a facie inimici. sterke toren tegen de vij-

and.

5 .

God, de Herder van Israël.

Psalm 79, 2.

2. Qui regis Israël, intende :

qui deducis velut ovem Jo-
seph.

6 .

God, de hoorn van mijn heil.

Psalm 17, 3.

3. Protector meus, et cornu 3. Hij is mijn Beschermer,
salutis meae, et susceptor de hoorn van mijn heil en
meus. mijn Verdediger.

7 .

God, tronende op de Cherubs.

Psalm 79, 2.

2. Qui sedes super Cheru- 2.Gij die troont op de Che-
bim, manifestare coram rubs, toonU een helper voor
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2. Herder van Israël, luister

aandachtig. Gij, die Jozef
weidt als een schaap.



Beelden uit de H. Schrift

Ephraim, Benjamin, et Ma-
nasse.

Psalm 98, i.

x. Dominus regnavit, ira-

scantur populi
: qui sedet

super Cherubim, moveatur
terra.

Ephraim, Benjamin en Ma-
nasse.

1. De Heer regeert, dat de
volkeren sidderen ! Hij

troont op de Cherubs ; dat
de aarde beve.

8 .

De Hemelen verkondigen Gods gerechtigheid.

Psalm 49, 6.

6. Et annuntiabunt caeli

justitiam eius
: quoniam

Deus judex est.

6. En de hemelen verkon-
digen Zijn gerechtigheid,

want God is de rechter.

Psalm 96, 6.

6. Annuntiaverunt caeli ju-

stitiam eius : et viderunt

omnes populi gloriam eius.

6. De hemelen verkondigen
Zijn gerechtigheid, en alle

volkeren aanschouwen Zijn

glorie.

9 .

Gods stem klinkt in het onweer.

Psalm 28, 3.

3.

Vox domini super aquas,

Deus majestatis intonuit :

Dominus super aquas mul-
tas.

4. Vox Domini in virtute :

vox Domini in magnificen-

tia. .

5. Vox Domini confringen-

3. Hoort ! De stem des He-
ren over de wateren ! De
God van majesteit doet zijn

donder rollen, de Heer doet
zijn donder rollen over de
wijde wateren.

4. De stem des Heren is vol

kracht, de stem des Heren
is vol majesteit.

5. De stem des Heren splijt
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tis cedros ; et confringet

Dominus cedros Libani

:

6. Et comminuet eas tam-,

quam vitulum Libani : et

dilectus quemadmodum fi-

lius unicomium.

7. Vox Domini interciden-

tis Hammam ignis : vox
Domini concutientis deser-

tum : et commovebit Domi-
nus desertum Cades.

8. Vox Domini praeparan-

tis cervos, et revelabit con-

densa : et in templo ejus

omnes dicent gloriam.

9. Dominus diluvium inha-

bitare facit : et sedebit Do-
minus Rex in aeternum.

Psalm 17, 8.

8. Commota est, et contre-

muit terra : fundamenta
montium conturbata sunt,

et commota sunt, quoniam
iratus est eis.

9. Ascendit fumus in ira

eius : et ignis a facie ejus

exarsit : carbones succensi

sunt ab eo.

10. Inclinavit caelos, et

descendit : et caligo sub

pedibus ejus.

de ceders, de Heer splijt de

ceders van de Libanon.

6. Hij doet ze opspringen

als een kalf van de Liba-

non, en de welbeminde als

het jong van een eenhoorn.

7. De stem desHeren schiet

bliksemschichten uit ; de

stem des Heren doet de

wildernis beven, de Heer
doet de woestijn van Cades

sidderen.

8. De stem des Heren doet

de herten werpen, en ont-

bladert de wouden ;
dan

roepen allen Hem toe in

Zijn tempel : U zij de glorie!

9. De Heer woont boven de

watervloed, de Heer troont

er als Koning voor eeuwig.

8. Daar schudde de aarde

en beefde
;
de grondvesten

der bergen wankelden en

dreunden, want in toorn

was Hij tegen hen ontsto-

ken,

9. Daar stegen rookwolken

op in zijn verbolgenheid,

vuur vlamde af van zijn

aanschijn : gloeiende kolen

spatten van Hem uit.

10. Hij haalde de wolken-

hemel neer, en daalde af

;

en donkere wolkenbanken
waren onder Zijn voeten.
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11. Et ascendit super Che-
rubim, et volavit : volavit

super pennas ventorum.
12. Et posuit tenebras lati-

bulum suum, in circuitu

ejus tabernaculum ejus :

tenebrosa aqua in nubibus
aeris.

13. Prae fulgore in conspe-
ctu eius nubes transierunt,

grando et carbones ignis.

14. Et intonuit de caelo

Dominus, et Altissimus de-

dit vocem suam : grando et

carbones ignis.

15. Et misit sagittas suas,

et dissipavit eos : fulgura

multiplicavit, et conturba-
vit eos.

16. Et apparuerunt fontes

aquarum, et revelata sunt
fundamenta orbis terrarum.

17. Ab increpatione tua,

Domine, virtus mea.

11. Hij besteeg de Cherubs
en vloog rond, Hij vloog op
de wieken der winden.

‘

12. In de duisternis bouwde
Hij Zijn schuilplaats, Hij

sloeg Zijn tent op om zich

heen : donkere nevels en
sombere wolken.

13. En voor de gloed van
Zijn aanschijn dreven de
wolken heen, hagel en blik-

sem ontlastend.

14. En de Heer deed de
donder rollen uit de hemel,

de Allerhoogste verhief Zijn

stem, onder hagel en blik-

semschichten.

15. Dan schoot Hij Zijn

pijlen af en dreef de vijan-

den uiteen. Hij verdubbel-

de Zijn bliksemschichten en
bracht hen in verwarring.

16. Zichtbaar lag nu de
bedding der wateren, en de
grondslagen van de aarde
kwamen bloot.

17. Door het dreigen, o

Heer, en door de ademtocht
van Uw toorn.

10 .

God openbaart zijn macht in de natuur.

Psalm 134, 6-8.

6. Omnia quaecumque vo- 6. Al wat Hij wil doet de
luit, Dominus fecit in caelo. Heer in hemel en aarde, in

et in terra, in mari, et in zeeën en alle diepten,

omnibus abyssis.
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7. Educens nubes ab extre-

mo terrae : fulgura in plu-

viam fecit.

8. Qui producit ventos de
thesauris suis...

11 .

God, de Koning der eeuwen

Tobias, 13, 6.

6.

Aspicite ergo quae fecit

nobiscum, et cum timore et

tremore confitemini illi :

regemque saeculorum exal-

tate in operibus vestris.

7. Hij doet de wolken op-

stijgen aan de kimmen der

aarde en door de bliksems

stort Hij de regen uit.

8. Hij jaagt de windvlagen

op uit Zijn voorraadschu-

ren...

6. Beschouwt hoe Hij met
ons heeft gehandeld, en

looft Hem in vreze en sid-

dering. Verheerlijkt door

Uw daden de Koning der

eeuwen.

12 .

God, de bron der levende wateren.

Jeremias, 17, 13.

13. Expectatio Israël Do-
mine : omnes qui te dereli-

quunt, confundentur : re-

cedentes a te, in terra scri-

bentur : quoniam dereli-

querunt venam aquarum
viventium Dominum.

13. De verwachting van Is-

raël zijt Gij, o Heer. Allen

die U verlaten, worden be-

schaamd ;
die zich afkeren

van U worden geschreven

in het zand, omdat zij de

bron der levende wateren,

de Heer, verlieten.

13 .

De verborgen God.

Isaias, 45, 15.

15. Vere tu es Deus abscon- 15. Waarlijk, Gij zijt een

ditus, Deus Israël salvator. verborgen God. God van
Israël Verlosser.
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14 .

De opgaande dageraad.

Lucas i, 78.

78. Per viscera misericor-

diae Dei nostri : in quibus
visitavit nos, oriens ex alto.

15 .

God is Liefde.

I Joh. 4, 16.

16. ...Deus charitas est : et

qui manet in charitate, in

Deo manet et Deus in eo.

16 .

A et Q.

Apoc. 1, 8.

8. Ego sum a, et to, princi-

pium, et finis, dicit Domi-
nus Deus.

Zie ook Apoc. 21, 6 en 22,

17 .

78. Door de tedere ontfer-

ming van onze God, waar-
mede Hij ons bezocht, de
opgaande Dageraad.

16. ...God is Liefde, en wie
in de Liefde blijft, blijft in

God, en God in hem.

8. Ik ben de alpha en de
omega, het begin en het
einde, zegt God de Heer.

13 -

Alpha et Omega magne Deus,
Heli, Heli, Deus meus,
Cujus virtus totum posse,

Cujus sensum totum nosse,

Super cuncta, subter cuncta,
Extra cuncta, intra cuncta ;

Intra cuncta, nee inclusus.

Extra cuncta, nee exclusus...

Cfr. Revue de 1 ’art chrétien, 1887, p. 75.
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18 .

Alpha et Q cognominatus : ipse fons et clausula

Omnium, quae sunt,fuerunt,quaeque post futura sunt.

Aurelius Prudentius Clemens, Cathemerinon, IX, 11-12.

19 .

In de plaats van A en Q vindt men ook wel eens ABC,

dat de plaats inneemt van het gehele alphabeth, dat

in de samenvattende vorm A-Q reeds vroeg een chris-

telijk symbool voor de Godheid werd. (Zie n° 16). Het

komt o. a. voor op een vroeg-christelijke kruik uit

Karthago, naast het Kruis en de Vis.

Cfr. Kaufmann, 6003 en Abb. 300.

20 .

Het getal een is een symbool voor God. Zo zegt Augus-

tinus (Migne, P. L., XL, 741) : Unum in numeris dividi

non potest, ab ipso enim surgit omnis numerus. (Een

is ondeelbaar, Een is de oorsprong van alle andere

getallen).

Cfr. Durandus, 3, 14, 4 ; 4, 30, 30 ;
Sauer, 69.

21 .

De cirkel, zonder begin en zonder einde is een veel

voorkomend symbool van God. (Drie ineen geschakelde

ringen in de vorm van een driehoek verbeelden de

H. Drievuldigheid. Zie N° 58-9).

22 .

Wordt God als Schepper uitgebeeld, dan geeft men
Hem in de Middeleeuwen bijna steeds de gedaante van

God de Zoon, die de scheppende Logos is.

Cfr. Male, II, 29; Prof. Dr. L. H. Grondijs, De Iconogra-

phie van Schepping en Godsverschijningen, blz. 75 vv.
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23 .

Bron des Levens. Dit beeld gaat terug op de volgende
passages der H. Schrift :

Psalm 42, 2.

2. Quemadmodum deside-

rat cervus ad fontes aqua-
rum : ita desiderat anima
mea ad te, Deus.

3. Sitivit anima mea ad
Deum fortem vivum...

Psalm 35, 10.

10. Quoniam apud te est

fons vitae : et in lumine tuo
videbimus lumen.

24 .

De Bron des levens is in het Evangeliarium, dat door
Lodewijk de Vrome in 827 aan St. Médard te Soissons
geschonken werd, uitgebeeld door vier herten om een
bron, in overeenstemming met Psalm 42, 2, zie vorig n°.

(Bibl. Nat. 8850).

Afb. bij Beissel, 177.
(In verband met de Eucharistie, zie n° 585).

2. Gelijk een hert smacht
naar de waterbronnen, zo
smacht mijn ziel naar U,
mijn God.

3. Mijn ziel dorst naar de
sterke, de levende God...

10. Want in U is de bron
des levens, en door Uw
licht zien wij het licht.
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II

GODS EIGENSCHAPPEN

25 .

Personificatie der Goddelijkheid : Een vrouw in het wit

gekleed met op haar hoofd een brandend vuur. In haar

handen draagt zij twee hemelsblauwe bollen, waaruit

vlammen slaan. Ofwel zij mist de beide laatste attri-

buten, maar het vuur op haar hoofd is in drieën gedeeld.

De drie vuren, of het in drieën gedeelde vuur, duiden

op de H. Drievuldigheid. Het wit is een symbool der

Godheid, omdat het niet uit andere kleuren wordt

samengesteld, evenals ook ,in het Goddelijke nimmer

sprake kan zijn van samenstelling. Toen Christus op de

berg Thabor van gedaante veranderde straalde Zijn

kleed als sneeuw.

Cfr. Ripa, 162.

26 .

Gods Almacht.

Psalm 32, 6-7.

6. Verbo Domini caeli fir-

mati sunt : et spiritu oris

eius omnis virtus eorum.

7. Congregans sicut in utre

6. Door het woord des He-

ren zijn de hemelen ge-

grondvest, door de adem
van zijn mond geheel hun
heir.

7. Als in een lederen zak
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aquas maris : ponens in

thesauros abyssos.

27 .

Gods Heerlijkheid.

Psalm 96, 5.

5. Montes, sicut cera fluxe-

runt a facie Domini : a facie

Domini omnis terra.

Habacuc 3, 4.

3. Splendor eius ut lux

erit...

Judith 16, 18.

18. Montes a fundamentis

movebuntur cum aquis :

petrae, sicut cera, lique-

scent ante faciem tuam.

28 .

Gods Gerechtigheid.

Psalm 35, 7.

7. Justitia tua sicut montes
Dei : Judicia tua abyssus

multa.

verzamelt Hij de wateren

van de zee, en bergt de oce-

anen in schuren.

5. De bergen smelten als

was voor het aanschijn des

Heren, voor het aanschijn

des Heren heel de aarde.

3. Zijn heerlijkheid zal zijn

als een vuur...

18. De bergen wankelen als

water op hun grondslagen,

de rotsen smelten als was
voor Uw aanschijn.

7. Uw gerechtigheid is als

de bergen Gods, Uw oorde-

len zijn peilloos als de zee.

29 .

Op voorstellingen van het Laatste Oordeel wordt Gods
gerechtigheid en barmhartigheid gesymboliseerd door

een zwaard en een lelie, uitgaande van Zijn mond. Soms
houden engelen deze emblemen vast. De lelie en het
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zwaard komen op vrijwel alle Nederlandse miniaturen

van het Laatste Oordeel uit de latere Middeleeuwen

voor. (Zie afb. 5). Het meest monumentale voorbeeld

is wel Rogier van der Weyden’s Laatste Oordeel te

Beaune.

30 .

Goddelijke Wijsheid. Allegorie naar Ripa’s Iconologia.

Een vrouw, staande op een kubus en een wit kleed

dragende, met een kuras en een helm, bekroond door een

haan. Rond haar slapen schitteren de stralen der God-

delijkheid. In haar rechterhand draagt zij een schild,

waarop de H. Geest als duif is afgebeeld, met de andere

ondersteunt zij het boek met de zeven zegels, waarop

het Lam Gods rust.

Zij staat op een kubus als op de stevige grondslag van

het onwankelbare geloof. De wapenrusting duidt op

het pantser der gerechtigheid, de helm van het onfeil-

bare recht en het onverwinnelijke schild der heiligheid

(Sap. 5, 19 v.). De haan beduidt het verstand (Job 38,

36). De afbeelding op het schild wijst er op, dat de

Geest Gods de wijsheid leert (Job 32, 8). Het verzegelde

boek zegt ons, dat de oordelen der goddelijke wijsheid

verborgen zijn. Het Lam, op dit boek geplaatst, is

waardig te ontvangen macht, goddelijkheid en wijs-

heid (Apoc. 5, 12.).

Dit gehele bedenksel is bedoeld als een christelijk

evenbeeld van Minerva, de heidense wijsheid.

31 .

Gods Alwetendheid.

Het oog des Heren is op ontelbare plaatsen in de

H. Schrift het symbool zijner Alwetendheid.
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32 .

Het oog op een scepter symboliseert in de Barok een
enkele maal Gods Alwetendheid. Zo b. v. op van
Dijck’s Extase van St. Augustinus, te Antwerpen (Au-
gustijnenkerk, 1628).

Cfr. Knipping, I, 22 v.

33 .

Aan Gods Zegen is alles gelegen.

Psalm 126, 1-2.

1 . Nisi Dominus aedificave-

rit domum, in vanum labo-

raverunt qui aedificanteam

.

2. Nisi Dominus custodierit

civitatem, frustra vigilat

qui custodit eam.

34 .

Gods Toorn.

Psalm 37, 3.

3. Quoniam sagittae tuae
infixae sunt mihi : et con-
firmasti super me manum
tuam.

Psalm 88, 47.

47.Usquequo,Domine,aver-
tis in finem : exardescet
sicut ignis ira tua ?

r. Als de Heer het huis niet

bouwt, dan werken zij, die

er aan bouwen te vergeefs.

2. Als de Heer de stad niet

behoedt, dan waakt hij, die

haar bewaakt, te vergeefs.

3. Want Uw pijlen hebben
zich in mij vastgehecht

; en
zwaar laat Gij Uw hand op
mij rusten.

47. Hoe lang nog Heer,
blijft Gij U maar altijd ver-

bergen, blijft Uw gram-
schap ontstoken als een
vuur ?
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III

DE ALLERHEILIGSTE
DRIEVULDIGHEID

35 .

In het Oude Verbond.

Gen. 18, x.

1. Apparuit autem ei Do-
minus in convallo Mambre
sedenti in ostio tabernaculi

sui in ipso fervore diei.

2. Cumque elevasset oculos,

apparuerunt ei tres viri

stantes prope eum : quos
cum vidisset, cucurrit in

occursum eorum de ostio

tabernaculi, et adoravit in

terram.

3. Et dixit : Domine, si in-

veni gratiam in oculis tuis,

ne transea servum tuum :

4. sed afïeram pauxillum

aquae, et lavate pedes ve-

stros, et requiescite sub
arbore.

5. Ponamque buccellam pa-

1 . De Heerverscheen weder-
om aan Abraham bij de

terpentijnboom van Mam-
bre, terwijl hij gedurende

de hitte van de dag aan de

ingang van zijn tent zat.

2. Toen hij de ogen opsloeg

en opkeek, stonden er drie

mannen voor hem ;
nauwe-

lijks had hij ze gezien, of

hij liep ze van de ingang

van zijn tent tegemoet,

boog zich diep ter aarde

3. en zei : « Heer, zo ik

genade in uw ogen gevon-

den heb, ga dan Uw knecht

niet voorbij
;

4. maar ik zal een weinig

water brengen om uwe voe-

ten te wassen ; en rust uit

onder de boom,
5. dan zal ik U een bete
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nis, et confortate cor ve-

strum, postea transibitis :

idcirco enim declinastis ad
servum vestrum. Qui dixe-

runt : Fac ut locutus es.

36 .

Gen. 40, 9.

9. Narravit prior, praepo-
situs pincernarum, som-
nium suum : Videbam co-

ram me vitem,

10. in qua erant tres pro-

pagines, crescere paulatim
in gemmas, et post flores

uvas naturescere.

37 .

broods voorzetten om U te

versterken ; dan zult Gij

verder gaan, want daarom
zijt gij bij Uw dienaar aan-
gekomen. » En zij zeiden :

«Doegelijkgij gezegdhebt.

»

9. Het eerste verhaalde de
opperste der schenkers zijn

droom : « Het was mij als

of in mijn droom een wijn-

stok voor mij stond ;

10. hieraan waren drie ran-

ken. Hij begint uit te schie-

ten, te bloeien, en daar
dragen zijn trossen al rijpe

druiven.

In de kunfet der vroege Middeleeuwen worden de drie

mannen bij Abraham nog slechts zelden voor de Drie-

eenheid aangezien.

Soms beschouwt men één der drie als God de Vader
(Migne, P. G., XII, 184), of, vaker nog, als Christus

(Migne, P. L., XLI, 508). Deze wordt dan door de
Kruis-nimbus als zodanig aangeduid.

38 .

Als oudste voorbeeld in het Westen van de voorstelling

der Drievuldigheid door de drie mannen bij Abraham
moet een fresco beschouwd worden, dat zich in de
oude St. Pieterskerk te Rome bevond; daarnaast het

Mozaïek in S. Maria Maggiore.
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39 .

Molanus-Paquot beschouwt de drie mannen bij Abra-

ham’s tent als de drie Goddelijke Personen. De diverse

opinies worden naast elkaar geplaatst door Paus

Benedictus XIV (aangehaald aldaar).

Cfr. Molanus-Paquot, 35, 487 w.

40 .

De beroemde ikoon van Andrej Rubljew (1370-1430.

Sergiev Posad bij Moskou, ontstaan omstreeks 1408)

dient ook te worden opgevat als een voorstelling der

H. Drievuldigheid.

41 .

Reeds in de vroeg-christelijke periode vinden wij in

Afrika de driehoek met het Christus-monogram. Volgens

De Rossi (Specilegium Solesmense, IV, 457 vv.) moet

dit worden opgevat als een symbool der Trinitas.

Augustinus getuigt (Contra Faust. XVIII, 23.), dat de

Manicheeën de Drievuldigheid in de gedaante van een

driehoek uitbeelden.

42 .

Later zal de driehoekige nimbus het kenmerk zijn van

de personen der Drievuldigheid, maar speciaal van

God de Vader.

43 .

Hoogstwaarschijnlijk moet de figuur van de grijsaard

met de driehoekige nimbus, gewoonlijk aangezien voor

God de Vader, in bepaalde gevallen geïnterpreteerd

worden als samenvattende uitbeelding der drie Per-

sonen der Drievuldigheid.
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44 .

Op de Paulus-sarcofaag in het Christelijk Museum van
Lateranen is de schepping van Eva uitgebeeld. De
Godheid schijnt hier voorgesteld te zijn door drie per-

sonen. Is dit werkelijk zo, dan is dit een unicum in de
oud-christelijke iconografie. Deze mening reeds door
De Rossi voorgestaan, wordt door anderen bestreden.

Cfr. Kaufmann, 356 v.
; Künstle, I, 221 v., Abb. 73.

45 .

Een vermoedelijk uit de 6de eeuw daterende Syrische
miniatuur in een enkele eeuwen jonger Evangeliarium
te Etschmiadzin, de zetel van de Armeensche Patriarch
van de Ararat, stelt de doop van Christus voor. Hierbij
zijn God de Vader en de H. Geest uitgebeeld resp. door
een hand uit de wolken en een duif, zodat wij hier met
een volledige voorstelling der Drievuldigheid te doen
hebben.

Cfr. Beissel, 67 v.

415 .

Een ivoorreliëf, daterend uit de 10de eeuw, toont ons
het borstbeeld van Christus in een medaillon. In de
linkerhand draagt Hij de Duif in een ovale nimbus,
terwijl de hand van God de Vader vanuit de wolken de
nimbus van de Zoon omvat. (Museum Meermanno-
Westrenianum, Den Haag.)

47 .

Op een tekst van de Pseudo-Dionysius gaat, volgens

J. K. Huysmans, (En Route, Paris, z. j., p. 165) de
voorstelling terug van drie flambouwen, wier licht zich
tot één licht verenigt : één licht en tegelijk drie lichten.
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48 .

Het boogvlak van een Romaanse portiek aan de kerk

van Perros-Guirec in Bretagne vertoont God de Vader

als grijsaard, tussen de Zoon als leeuw en de H. Geest

als duif.

49 .

Er bestaat geen gegronde reden, om in de drie conchae

en de drie koorvensters van Romaanse kerken een

symbool der Drie-eenheid te zien. Dit moet als een

bedenksel der iconografen der vorige eeuw beschouwd

worden. Bij de middeleeuwse schrijvers is er althans

niets over te vinden.

50 .

Een zuiver symbolische voorstelling der Drie-eenheid,

die zich in zijn tijd in de St. Felix-basilica te Nola

bevond, wordt ons beschreven door St. Paulinus, bis-

schop dier stad (t 431
)

:

Pleno coruscat Trinitas

mysterio.

Stat Christus agno ;
vox

Patris caelo tonat.

Et per columbam Spiritus

Sanctus fluit.

(Epist. XXXII).

51 .

Sinds de iode eeuw vinden wij de Drievuldigheid uit-

gebeeld als drie menselijke figuren, naast elkander tro-

nend en slechts onderscheiden door hun attributen :

God de Vader draagt de wereldbol, God de Zoon het

Kruis en de H. Geest de duif of een boek. Deze wijze van

voorstelling werd door Paus Benedictus XIV op

Vol geheimenis blinkt er de
Drievuldigheid.

In het lam zien wij Christus

de stem des Vaders weer-

klinkt in de wolken,

In de duif weten wij de

volheid van de Heilige

Geest.
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I October 1745 uitdrukkelijk verboden (Bullarium Ro-

manum, X, 318 vv.). Echter waren reeds in de 13de

eeuw stemmen opgegaan tegen deze wijze van voor-

stelling.

52 .

Soms wordt de eenheid nader aangeduid door één

mantel, die de drie Personen omkleedt.

De opvatting, o. a. door Mabillon en Didron voorge-

staan, als zou deze wijze van uitbeelding ingevoerd zijn

door Abelard (1079-1142), is onjuist. Wij vinden haar

immers reeds in een manuscript van St. Dunstan,

aartsbisschop van Canterbury (t 908).

53 .

In de tussen 1165 en 1175 ontstane Hortus Deliciarum

van Herrad van Landsberg is de Drievuldigheid uitge-

beeld door drie geheel gelijke personen, waarvan slechts

de middelste door de wondtekenen als de Zoon is aan-

geduid. Zij dragen gezamenlijk een schriftrol met het

opschrift : Faciamus hominem ad imaginen et simuli-

tudinem nostram.

54 .

Het beroemde Töpfer-altaar uit 1500 te Baden bij

Weenen, vertoont de drie Personen, zittend onder één

mantel. God de Vader draagt een wereldbol of rijks-

appel en een zwaard en is getooid met de tiaar.

De beide andere Goddelijke Personen, dragen eveneens

kronen, die van de Zoon lijkt op een keizers-, die van
de H. Geest op een koningskroon. Ook zij dragen een

rijksappel en een scepter. Die van Christus zal wellicht

de vorm van een rietstok of van een kruis gehad
hebben, die van de H. Geest eindigt in een leliebloesem.
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In tegenstelling met de beide andere personen, die in
vorstelijke dracht gekleed zijn, is de Zoon naakt en
slechts met een mantel omhangen.
Afb. bij Künstle, I, 224.

55 .

Elders, b. v. op een Franse miniatuur der 14de eeuw,
zijn de drie Goddelijke Personen slechts door hun
ouderdom onderscheiden. De Vader is een grijsaard,

de Zoon een man in de kracht van Zijn leven, de
H. Geest een jeugdige jongeling.

Afb. bij Didron, 223.

56 .

Twee beroemde miniaturen van Jean Fouquet (2de
helft der 15de eeuw) in het Musée Condée te Chantilly,
de Verheerlijking der Drie-eenheid en de Kroning der
H. Maagd, stellen de Trinitas voor als drie personen.

57 .

Adam van St. Victor dicht in een Pinksterhymne :

Par majestas
Personarum,

Par potestas

Est earum,
Et communis Deitas.

58 .

Drie zich snijdende cirkels, met de woorden Trinitas en
Unitas over de segmenten verdeeld, verbeeldt op een
Franse miniatuur van het einde der 13de eeuw de
Drievuldigheid.

Afb. bij Didron, 569.
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Wellicht hangt dit symbool samen met het oeroude

Triquetrum.
Cfr. Reusens, II, 503 ;

Molsdorf, 6, etc. Voor het Trique-

trum zie o. a. Forrer, 847.

59 .

Als drie ineengeschakelde ringen zonder verder op- of

bijschrift, vinden we dit symbool zeer veel in de 15de

en 16de eeuw.

60 .

In deze zelfde periode ontmoeten we het volgende

symbool : een cirkel met het opschrift DEUS wordt

omgeven door drie andere even grote cirkels, resp. met

de opschriften PATER, FILIUS, SPIRITUS SAN-
CTUS. Deze zijn met de middelste cirkel verbonden

door banen met het opschrift est en onderling met

soortgelijke banen met het opschrift non est. Hieruit

lezen we dan : Pater est Deus. Filius est Deus. Spiritus

Sanctus est Deus. Pater non est Filius. Filius non est

Spiritus Sanctus. Spiritus Sanctus non est Pater.

61 .

Sinds de 13de eeuw tracht men de Drievuldigheid uit

te drukken door één gestalte, die echter drie vergroeide

hoofden draagt. Later wordt dit één hoofd met drie

gezichten : één voorhoofd, maar drie neuzen, drie

monden, en twee of vier ogen. Deze voorstelling vinden

we zowel in Frankrijk (Cfr. Didron, 575 vv.), als in

Duitsland (Cfr. Künstle, I, 223) en Italië. Het meest

bekende voorbeeld is wel het Ex-Voto der stad Florence

(Uffizi) door Fra Bartolomeo (1475-1517).

Terecht en zeer begrijpelijk verzette de Kerk zich tegen

deze monsterachtige wijze van voorstellen. Reeds de
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H. Antoninus van Florence laakt de schilders die de
Drievuldigheid in deze gedaante durven uitbeelden.

Eindelijk veroordeelde Paus Urbanus VIII in een Bulle

van ii Augustus 1628 deze voorstelling en verbood

haar geheel.

62 .

Eveneens weinig gelukkig zijn de in de Middeleeuwen
veelvuldig voorkomende symbolen als drie hazen met
de koppen naar elkaar toe geplaatst, en wier oren

elkaar zodanig raken en bedekken, dat er slechts drie

oren te zien zijn, drie vissen, arenden of leeuwen, met
slechts één kop, of drie vissen die samen een gelijk-

zijdige driehoek vormen.

De drie hazen zien wij o. a. in het maaswerk van een

der vensters, die de kloostergang van de Dom van
Paderborn sieren en op een sluitsteen in de Dom van
Münster.

Cfr. Charbonneau-Lassay, 698 v. ; Künstle, I, 226

;

Doering-Hartig, Bild 13.

63 .

Hoewel de gelijkzijdige driehoek als Triniteitssymbool

in de Middeleeuwen wel niet geheel ontbreekt, wordt

hij toch eerst in de tijd na de Reformatie algemeen als

zodanig gebruikt. Dikwijls bevat hij dan nog het

z.g.n. Oog Gods. (Zie n° 31).

Cfr. Merz. Das Dreieck als Sinnbild Gottes. Christliches

Kunstblatt, 1886, 86 vv. ; Künstle, I, 226 ; Molsdorf,

5 v.
;
Reusens, II, 503 ; Georg Stuhlfauth, Auge Gottes.

R. D. K., I, 1242 vv.

64 .

In de plaats van het oog bevat hij ook dikwijls het
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Tetragram, de naam Jahwe in Hebreeuwse letter-

tekens ( n t n “ )

.

65 .

Een zeer voor de hand liggende voorstelling der Drie-

vuldigheid ligt vervat in het Evangelieverhaal van de

doop van Christus in de Jordaan.

Mt. 3, 16.

16. Baptizatus autem Iesus

confestim ascendit de aqua,

et ecce aperti sunt ei caeli :

et vidit spiritum Dei de-

scendentem sicut columbam
et venientem super se.

17. Et ecce vox de caelis

dicens : Hic est filius meus
dilectus, in quo mihi com-
placui.

16. Nadat Jesus gedoopt
was, steeg Hij uit het water,

en meteen werden de heme-
len geopend, en Hij zag de
Geest van God nederdalen

als een duif en over Hem
komen.
17. En een stem uit de
hemel sprak : « Deze is mijn

beminde Zoon, in wien Ik

mijn welbehagen heb ge-

vonden. »

Zie ook Mare. 1, 10-11 ;
Luc. 3, 21-22.

66 .

Reeds aan het einde der 14de eeuw zien wij de Drie-

eenheid voorgesteld als volgt : de Vader en de Zoon zijn

naast elkander gezeten en boven hen zweeft de Duif.

Oorspronkelijk zijn de figuren van Christus en God de

Vader geheel gelijk, doch weldra wordt de tweede

Persoon onderscheiden door de lijdenswerktuigen.

Rubens beeldde dit motief uit in zijn schilderij der

Pinacothek te München.

67 .

Een initiaal uit een manuscript van de eerste helft der

14de eeuw afkomstig van de abdij Tennenbach im
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Breisgau plaatst de H. Geest als duif tussen de beide

andere Goddelijke Personen en Zijn gestalte is even

groot als die van de Vader en de Zoon, die Hij met Zijn

vleugels omvat. Om het filioque uit te drukken is de

kop der duif verdubbeld : de H. Geest keert zich dus

zowel naar de Vader als naar de Zoon en ziet hen
beiden aan.

Afb. bij Künstle, I, 226.

68 .

Aan het einde der Middeleeuwen wordt de kroning

van Maria voorgesteld als plaats hebbend in tegen-

woordigheid van de H. Drievuldigheid, terwijl de

oudere voorbeelden slechts Christus alleen weergeven,

die Zijn Moeder de kroon op het hoofd plaatst. Holbein

de Oudere (Museum, Augsburg) en Jean Fouquet
(Chantilly) beelden de Trinitas als drie menselijke

figuren uit, doch ook hier is het Christus, kenbaar door

zijn plaatsing (Fouquet) of door de attributen der

beide andere personen (Holbein), die Zijn Moeder
kroont.

69 .

Weldra wordt er echter de voorkeur aan gegeven de

Vader en de Zoon in menselijke gedaante uit te beelden,

maar de H. Geest als duif boven Maria’s hoofd te doen
zweven. Compositie en symmetrie waren hierbij gebaat.

Reeds vanaf ongeveer 1500 komen wij voorbeelden

dezer dispositie tegen. Wij noemen slechts Dürer’s

houtsnede in zijn Marialeven en Velasquez’ Mariakro-

ning in het Prado te Madrid. Meestal plaatsen Va-
der en Zoon gezamenlijk de kroon op Maria’s

hoofd.
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70 .

Nog in de 17de eeuw zien wij de Drievuldigheid in de

gedaante van drie menselijke figuren zittend op één

troon uitgebeeld, o. a. op een schilderij in het Minder-

broedersklooster te St. Truiden. Zie verder n° 81.

Cfr. Knipping, II, 295.

71 .

Een vanaf het begin der Middeleeuwen zeer veelvuldig

voorkomende uitbeelding der Drie-eenheid is de zgn.

Genadestoel. God de Vader als « oude van dagén

»

draagt de gestorven, of nog aan Zijn kruis lijdende

Christus in Zijn schoot. Tussen de beide Goddelijke

Personen of boven het hoofd van de Vader zweeft de

H. Geest in de gedaante ener Duif. Deze voorstellings-

wijze is de enige, die ooit door de Kerk officieel is

goedgekeurd. Immers Paus Benedictus XIV verklaart

hieromtrent : « Imagines ss. Trinitatis communiter

» approbatae et tuto permittendae illae sunt, quae...

» personam Dei Patris exhibent in forma viri senis,

» desumpta ex Dan. 7, 9 : Antiquus dierum sedit, in

» eius autem sinu unigenitum ipsius Filium, Christum

» videlicet Deum et hominem, et inter utrosque Para-

« clitum Spiritum Sanctum in specia columbae. » Zie

afb. 1, 2.

Cfr. Bullarium Romanum, X, 318. (Künstle, I, 233).

72 .

Een nog onvolledige Genadestoel vinden wij reeds in

het begin der 12de eeuw, als Abt Suger van St. Denis

bij Parijs op een glaspaneel zijner kerk God de Vader

laat afbeelden, staande op de wagen van Aminadab,

terwijl Hij het kruis, waaraan Christus te sterven
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hangt, met beide handen voor zich houdt. De H. Geest

ontbreekt hier nog, doch Hij is wel aanwezig op een
miniatuur van een Evangeliarium uit Perpignan, die

slechts weinig jonger is, en waar de H. Geest als duif

zich aan het einde van een der kruisbalken bevindt in

een cirkel, die door God de Vader wordt vastgehouden.

Aan het einde derzelfde eeuw is de duif reeds aange-

bracht op de borst van de Antiquus Dierum. Ongeveer
tegelijker tijd wordt het motief ook in Duitsland be-

kend. In Italië ontmoeten wij het eerst in de 14de
eeuw.

73 .

In de Nederlanden, vooral in het Zuiden, is de Genade-

stoel reeds zeer vroeg bekend, zo b. v. te Kamerijk.
In 1332 past Michiel van den Borch hem toe bij de
Rijmbijbel van Maerlant. Wij ontmoeten hem als een
zeer gewoon motief op grafepitafen van het einde der

14de eeuw te Doornik (Belgische Kunstdenkmaler, I,

Abb. 291, 294, 297, 299,) De Meester van Flémalle

beeldt hem af als een beeldje op de schouw, waarvoor
een devotiekaarsje brandt. Dit wijst er dus wel op, dat

het motief ook in de volksdevotie leefde. Bijna steeds

draagt God de Vader de Tiaar. (Het Aartsbisschoppe-

lijk Museum te Utrecht bewaart in zijn depot een
klein geschonden beeldje in hout, dat de Genadestoel

verbeeldt. Meerdere dergelijke beeldjes bevinden zich

in particuliere collecties. Gewoonlijk dateren zij van
het einde der 15de eeuw.)

Cfr. Dr. K. Smits, De Genadestoel in de Ned. Kunst der
latere Middeleeuwen, Gildeboek XIX (1936), blz. 125 vv.

74 .

Reeds onderscheidden wij twee wijzen van voorstelling

:
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God de Vader draagt Christus aan het kruis vóór zich,

of de gestorven Heiland rust op Zijn schoot. De eerste,

en oudste, voorstelling handhaaft zich in de miniaturen

de tweede vinden wij vooral op schilderijen.

75 .

Een enkele maal ontmoeten wij een voorstelling van

God de Vader, die staande het lijk van Zijn Goddelijke

Zoon ondersteunt. Het beroemdste voorbeeld is een

schildering in grisaille door de Meester van Flémalle.

Het Utrechtse Aartsbisschoppelijke Museum bezit een

houtsculptuur met dit motief.

76 .

Een afwijkende vorm van de Genadestoel ontmoeten

wij bij de Nederlandse « Meester der Berlijnse Passie ».

Hier staat Christus als Man van Smarten op een

wereldbol en wordt ondersteund door de Vader en de

H. Geest, beide in menselijke gedaante. God de Vader

draagt een Keizerskroon, de H. Geest is getooid met
vleugels.

Afb. bij Molsdorf, Tafel I.

77 .

In de iöde eeuw voegt men bij de Genadestoel Engelen

die de lijdenswerktuigen dragen. Vrijwel steeds rust nu

de gestorven Christus in de schoot van de Vader. Zie

afb. 2.

78 .

Behalve de reeds genoemde voorbeelden van de Ge-

nadestoel verwijzen wij nog naar de volgende :

bij de oudere Nederlanders : Joachim Patinir
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(1485-1524 ;
Pinacothek, München), Jan Malouel

(t 1415 ;
Louvre), Quinten Massijs (Pinacothek, Mün-

chen
;
Friedlander, VII, Tafel X), Colijn de Coter

Louvre, Parijs
;

Friedlander, III, Tafel LXVIII),

bij de Italianen : Orcagna (1329-1389 ; National Gal-

lery, Londen), Albertinelli (1474-1512 ;
Prato),

bij de Spanjaarden : El Greco (f1614 !
Sevilla, Kathe-

draal), Ribera (1588-1656 ;
Prado, Madrid),

bij de latere Nederlanders, o. a. Rubens (Kon. Museum,
Antwerpen).

79 .

De in de Gothiek zo geliefde driepas in venstervullin-

gen, de driepasfries en vele andere motieven, waaraan
het getal drie ten grondslag ligt, zijn zuiver formeel

en ornamentaal en hadden in het oog van de middel-

eeuwer niet de symbolische betekenis, die de 19de

eeuw er in heeft willen zoeken.

80 .

Het klaverblad is een populair symbool der H. Drie-

vuldigheid, o. a. bekend uit de legende van St. Patri-

cius, de patroon van Ierland.

81 .

Nog in de 20ste eeuw schildert Gino Severini in de kerk

van Semsales (Zwitserland) de H. Drievuldigheid in de

gedaante van drie personen : God de Vader met de

aardbol, God de Zoon met het Kruis, de H. Geest met
de Duif.

Afb. in L’Artisan Liturgique, VI, 555.
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IV

GOD DE VADER

82 .

Anthropomorphische getuigenissen in de H. Schrift.

Daniël 7, 9.

9. Aspiciebam donec throni

positi sunt, et antiquus die-

rum sedit : vestimcntum
eius candidum quasi nix, et

capilli capitis eius quasi la-

na munda : thronus eius

flammae ignis : rotae eius

ignis accensus.

10. Fluvius igneus, rapidus-

que egrediebatur a facie

eius. Millia millium mini-

strabant ei, et decies mil-

lies centena millia assiste-

bant ei.

Apoc. 4, 2.

2. ...et ecce sedes posita

erat in caelo, et supra se-

dem sedens.

3. Et qui sedebat similis

erat aspectui lapidis iaspi-

dis, et sardinis : et iris erat

9. Ik zag toen, dat men
tronen opstelde, en hoe de

Oude van dagen daarop

plaats nam, wiens kleed

blank was als sneeuw en

wiens hoofdhaar was als de

reinste wol, zijn troon als

vlammend vuur en de ra-

deren daarvan als een bran-

dende gloed.

10. Een vurige stroom golf-

de aan en stortte zich voor

Hem uit. Duizendmaal dui-

zenden dienden Hem, tien-

duizendmaal tienduizenden

stonden vóór Hem.

2. ...Zie, er stond een troon

in de hemel en op de

troon zat Iemand.

3. En die daar zat was in

het visioen aan de steen

jaspis en sardonyx gelijk en
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in circuitu sedis similis

visioni smaragdinae.

Baruch 3, 32.

32. ...qui praeparavit ter-

ram in aeterno tempore, et

replevit eam pecudibus, et

quadrupedibus :

33. qui emittit lumen, et

vadit : et vocavit illud, et

obedit illi in tremore.

34. Stellae autem dederunt
lumen in custodiis suis, et

laetatae sunt

:

35. vocatae sunt, et dixe-

runt : Adsumus : et luxe-

runt ei cum iucunditate,

qui fecit illas.

een regenboog was rondom
de troon, in het visioen ge-

lijkend op een smaragd.

32. ...Hij, die de aarde voor
altijd heeft gegrond en zorg-
de, dat zij vol dieren kwam;

33. De bliksem schiet uit

op zijn bevel en gehoor-
zaamt sidderend aan zijn

roep.

34. Flonkerend staan de
sterren op hun post en zij

verheugen zich daarin.

35. Hij roept ze en zij ant-

woorden : Hier zijn wij !

En blij schitteren zij voor
Hem, die hen schiep.

83 .

Het is begrijpelijk, dat de eerste Christenheid schroom-
de God de Vader voor te stellen als een grijsaard. Hoe
licht zou dit op de uit het idololatrische heidendom
overgekomen doopleerlingen verwarrend gewerkt heb-
ben. Men bepaalde zich dus tot een zuiver symbolische
aanduiding der Godheid (Zie n° 88). Eerst in de tijd na
Constantijn waagt men het Haar een menselijke ge-

daante te geven : een grijsaard, aan wie Kain en Abel
hun offergaven brengen (Sarcophaag in het Museo
Christiano van Lateranen, afb. bij Wulff, 120), of die

op een troon gezeten Eva schept (Paulus-sarcophaag
in hetzelfde Museum

; Künstle, I, afb. 73). Niet alleen

te Rome, maar ook in Gallië zijn hiervan voorbeelden
aan te wijzen. Toch blijven zij zeldzaam.
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84 .

Eerst in de Middeleeuwen, in de 13de eeuw, wordt het

type van de Antiquus Dierum (zie n° 82) algemeen :

een waardige grijsaard, met lange witte haren en baard.

85 .

Meestal draagt Hij een kroon, gewoonlijk de tiara. Zie

ook afb. 1, 2. Soms draagt Hij in de Franse kunst een

koningskroon en wordt Hij in Duitsland met de kei-

zerlijke insignia afgebeeld.

Voor de Nederlandse kunst der Middeleeuwen, cfr.

Smits, i vv.

86 .

De Renaissance versmaadt deze attributen en keert

zich meer tot het antieke Jupiter-type. Michelangelo’s

God de Vader als schepper van het heelal op de gewelf-

fresco’s der Sixtijnse Kapel herinnert sterk aan de

machtige beschrijving door de Profeet Baruch (zie

n° 82).

87 .

Ook in het tijdperk der Barok wordt God de Vader zeer

zelden met de tiaar afgebeeld. Een uitzondering echter

vormt Jan van Bijlert’s Genadestoel met St. Willi-

brord en St. Bonifacius in de R. K. Kerk te Huissen

(in 1943 verbrand). Zie afb. 2.

88 .

Ouder dan de anthropomorphische uitbeelding der

Godheid is de symbolische, bestaande in het aan-

brengen van de hand of de arm Gods, die uit de wolken
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reikt. Deze hand is gewoonlijk terzijde boven het voor-
gestelde tafereel aangebracht.

89 .

De Hand Gods komt reeds op catacomben-schilderin-
gen voor, evenals op de sculpturale versiering der sar-
cophagen, en wel bizonder op taferelen, die een verhaal
in beeld brengen, waarin de macht der Godheid op
meer dan gewone wijze tot uitdrukking komt, zoals de
redding van Izaak en de roeping van Mozes. (Zie de
afb. bij Wulff, 85, 114.) De scènes uit het Nieuwe
Testament, waarbij de Hand Gods wordt aangebracht,
zijn vooral de Doop van Christus in de Jordaan, de
Gedaanteverandering op Thabor, de Kruisiging, de
Hemelvaart en de Nederdaling van de H. Geest.

90 .

De Hand Gods wordt weergegeven in zegenende hou-
ding, met wijs- en middelvinger gestrekt. Is zij door de
Kruisnimbus omgeven, dan moet met de mogelijkheid
rekening gehouden worden, dat zij de scheppende Logos
symboliseert (Zie n° 22).

91 .

Een draagaltaar der 12de eeuw in het Museum van
Hannover vertoont Kain en Abel, die hun offers bren-
gen aan de Godheid, die door een reusachtige Hand
in de gewone houding is uitgebeeld.

Cfr. R. D. K„ I, 18.

92 .

In het Evangeliarium van Gregorius de Grote te Cam-
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bridge 600) verschijnt de Hand Gods bij de dood-

strijd van Christus in de Hof van Olijven.

93 .

De Hand Gods verbeeldt soms de Goddelijke inspiratie

der Evangelisten. Zo vinden wij haar b. v. aange-

bracht boven de naar haar opziende Johannes in het

nde-eeuwse Evangeliarium der R. K. Kerk van

Susteren (Zie afb. 116).

94 .

Soms, vooral in vroegmiddeleeuwse handschriften, is

de Hand Gods het hoofdmotief ener miniatuur. Zo b. v.

in het beroemde Regensburger Uta-Evangeliarium uit

het begin der nde eeuw, waar zij door de personifica-

ties der Deugden omgeven is. Als zodanig komt zij

ook wel in absis-schilderingen en gewelfversieringen

voor.

95 .

In het Liber Aureus van St. Emmeran uit de 9de eeuw

verschijnt de hand Gods boven de gestalte van Karei

de Kale (t 878), met het volgende bijschrift :

Dextera haec Patris, mundum dicione gubernans,

Protegat et Karolum semper ab hoste suum.

96 .

Op de Doop van Christus door Andrea del Verocchio

(1432-1488; Uffizi, Florence) is God de Vader aangeduid

door twee uitgebreide handen, die uit de wolken reiken.
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V

CHRISTUS’ NAAM

97 .

De meest eenvoudige afkorting van Christus’ naam is

de Griekse hoofdletter X (Chi). Keizer Juliaan de

Afvallige verklaarde, dat hij oorlog voerde tegen de X.
Dit symbool komt dikwijls op munten en penningen

voor en soms ook op de kruistitel van oudere voor-

stellingen van de gekruiste Christus.

98 .

Veelvuldiger echter wordt de verbinding der beide

eerste letters van Christus’ naam in Griekse vorm :

X (Chi) en P (Rho) gebruikt. Dit Christusmonogram
of chrismon komt in diverse gestalten voor, zie fig. i.

Men nam, vooral in de vormen d en e tevens de gelegen-

heid waar, te getuigen voor het Kruismysterie. De
vorm e wordt dan ook crux monogrammatica genoemd.
De vereenvoudigde vorm f komt voor op Ravennati-
sche sarcophagen en o. a. op een Frankische grafsteen

te Bonn (afb. in R. D. K., I, 3) ; g, de crux monogram-
matica in verbinding met de beide letters A en o>

(Apoc. 1, 8 ; en 21, 6) vindt men vooral in de Syracu-

saanse catacomben. Elders wordt het gewone Christus-

monogram verbonden met de Griekse letter C (sigma),

als afkorting van CfTrÖP (Verlosser).
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99 .

Eerst vanaf het einde der derde eeuw wordt het mono-
gram ook openlijk gebruikt en verschijnt het, onder

Constantijn de Grote, op het Labarum en op de mun-
ten. De Crux immissa dateert van het midden der

4de eeuw.

100 .

Uit het feit, dat somtijds het ronde bovendeel der P
met een nimbus gesierd wordt, blijkt, dat men het

Christus-monogram opvat als symbool van de Persoon

van Christus. Men kan dit verder afleiden uit het feit

dat het soms op een troonzetel geplaatst is.

Cfr. Kaufmann, 270 ; Doering-Hartig, 40.

101 .

De oud-christelijke kunst onderscheidt soms de Ver-

losser door een nimbus, waarin in de plaats van een

kruis het Christus-monogram of de Crux monogram-
matica is aangebracht.

102 .

Het Christus-monogram blijft in de middeleeuwse
handschriften bewaard als afkorting voor de naam
Christus. Het wordt dan in minuskels geschreven : xps.
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103 .

Het wordt echter in de Middeleeuwen grotendeels

verdrongen dgor een ander monogram, dat een afkor-

ting is van de naam Jesus in Griekse vorm : IHCOYC.

Oorspronkelijk IH of IHC wordt het weldra IHS, ihs

of yhs, onder invloed van de middeleeuwse schrijfwijze

Ihesus. Wordt dit monogram in minuskels geschreven,

dan plaatstmen ereen horizontaal lijntje als afkortings-

teken boven. Dit snijdt dan gewoonlijk de opstaande

schacht van de h, waardoor deze ongeveer de vorm

krijgt van een kruis. Zie afb. 27-29.

104 .

De devotie tot de H. Naam Jesus zal vooral deze vorm

als haar object kiezen. Een der eersten die de devotie

tot de H. Naam onder woorden brengt is St. Bernardus

(Serm. 15 in Cant.) : « Indien gij iets schrijft : het

smaakt mij niet, tenzij ik er de naam Jesus lees ;
indien

gij redetwist of een gesprek voert, het smaakt mij niet,

tenzij ik er Jesus hoor noemen. Jesus, honing voor de

mond, voor het oor een melodie, voor het hart een

jubelzang ! »

Cfr. Benedictus XIV, 104.

105 .

Adam van St. Victor (t 1177) dicht in een zijner

hymnen :

Jesu, mitis et benigne, Jesus, zacht en vol goedheid,

Cujus nomen est insigne, Uw naam is uitnemend,

Dulce, salutiferum... Zoet en heilzaam...

106 .

In de latere Middeleeuwen werd de devotie tot de Zoete
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Naam zeer bevorderd door het optreden van de H.
Bernardinus van Siëna (t 1444), die bij zijn predikaties

de naam Jesus in de vorm yhs, geschilderd op een

paneel steeds als zijn standaard bij zich droeg.

107 .

De uitlegging der letters IHS als Iesus Hominum
Salvator is een vrome vondst van latere datum.

108 .

In de Dom te Nordhausen leest men de volgende om-
schrijving van de naam IESUS, daterende uit het

begin der 15de eeuw :

Iucunditas merentium,
Eternitas umbrescentium,

Saturitas esurientium,

Utilitas egentium,

Sanitas languentium.

109 .

Op een houtsnede der 15de eeuw in de bibliotheek van
St. Gallen wordt het monogram yhs omgeven door een

krans van vlammen en stralen en de tekst
: t in nomine

ihesu omne genu flectatur celestium terrestrium et

infernorum f (Philip. 2, 10). De symbolen der vier

Evangelisten zijn in de hoeken er rond om heen aan-

gebracht. Vgl. afb. 28.

Cfr. Molsdorf, 13.

110 .

Op talrijke devotieprentjes vanaf het einde der 15de

83

Vreugde der treurenden.

Eeuwigheid van hen, die

schimmen, schaduwen,
worden.

Verzadiging der hongeren-

den.

Gewin voor de behoeftigen,

Genezing der zieken.
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eeuw wordt het monogram IHS bekroond door het

kruis en door de lijdenstekenen omgeven.

111 .

Wanneer de Jesuieten, de grote bevorderaars der devo-

tie tot de Zoete Naam, het teken IHS bekroond door

het kruis in hun ordeszegel opnemen, plaatsen zij

er de drie nagelen onder. Dit gaat waarschijnlijk terug

op de gewoonte de lijdenswerktuigen bij het mono-

gram te plaatsen.

112 .

Wellicht bracht Ignatius' godsvrucht tot zijn naam-

patroon, de martelaar van Antiochië, hem tot het aan-

nemen van het Jesusmonogram. Volgens de Legenda

Aurea immers zou na diens dood in zijn hart de Naam
Jesus gevonden zijn, neergeschreven met gouden

letters.

113 .

De drie nagelen onder het monogram werden door

sommigen aangezien voor een verbasterde V. De bete-

kenis der door het kruis bekroonde letters zou dan zijn :

In Hoe Signo Vinces. Volgens anderen zouden de drie

nagelen gegroeid zijn uit de Y van Unigo, waarmede

Ignatius ondertekende. De in n° in voorgestelde uit-

legging lijkt echter de meest waarschijnlijke.

114 .

Op een gravure van Hieronymus Wierix staat het

Jesuskind op de dwarsbalk der H, en houdt de schacht

van het daarop rustende kruis vast.

Afb. bij Knipping, I, 149, afb. 98.
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115 .

In de 18de eeuw bestond er in het Leuvense Jesuieten-

college een glasschildering met het monogram IHS,
waarvan de H gevormd werd door de staande figuren

van de HH. Ignatius en Franciscus Xaverius, die

elkaar de hand reikten en zodoende het kruis onder-

steunden.

Cfr. Molanus-Paquot, 234.
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VI

HET CHRISTUS-TYPE

IN DE LOOP DER EEUWEN

116 .

De oudste voorstellingen brengen ons Christus voor

ogen in de gestalte van een knaap of jongeling. Dit

ideale type is wellicht ontstaan onder invloed der voor-

stellingen van de Goede Herder, gelijk wij die in

n° 213 vv. beschrijven. Hij heeft een regelmatig, rond

gezicht, met korte haren en regelmatig gevormde ogen,

neus en mond, geheel naar de aard der laat-hellenisti-

sche kunst.

117 .

De vroegste voorstelling van Christus met een baard is

vermoedelijk die van Cubiculum III in Santa Domitilla,

die in de eerste helft der derde eeuw kan zijn ontstaan.

Hier draagt Christus een korte ongedeelde baard en

lange haren. Dit historische type zal in tegenstelling

tot het ideale jongelings-type het thema zijn der grote

mozaieken, waar de Majestas Domini uitgebeeld gaat

worden. De christelijke kunst zal het vervolgens door

alle eeuwen heen trouw blijven. Door de veranderde

haardracht krijgt ook Christus’ gelaat een andere vorm,

niet langer rond, doch meer ovaal. Een aardewerkscho-

tel uit het begin der 4de eeuw in het Britsche Museum
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te Londen geeft Christus reeds geheel op dezelfde wijze
weer, als wij Zijn beeld later op de grote absis-mozaie-
ken zullen vinden. Afb. bij Kaufmann, 364, Abb. 177.
Ook in de 4de eeuw ontstond vermoedelijk nog de
schildering in SS. Pietro e Marcellino, die Christus op
soortgelijke wijze weergeeft, echter zonder nimbus, in
tegenstelling tot het bovengenoemde voorbeeld. Een
klein verschil is hier echter aanwezig : Christus’ hoofd-
haren vertonen een scheiding in het midden. Ook dit is

een detail, dat de eeuwen overleven zal. Gewoonlijk is

de Verlosser gekleed in een witte, met purper afgezette
tunica, terwijl Hij over de schouders het pallium
draagt. Met de 5de eeuw gaan wij een tijdperk van
verval binnen, die alle vormen overdrijft en vergrooft.
Typisch daarvoor is o. a. de Christus der absis-mozaiek
in SS. Cosma e Damiano, uit de 6de eeuw. Als nog
latere voorbeelden mogen gelden de Christus op de
triomfboog van S. Paolo fuori le mura en in de apsis
van S. Marco te Rome.

118 .

Op het ontstaan van het Christus-type met baard zijn

waarschijnlijk drie factoren van invloed geweest :

a) men trachtte de historische persoonlijkheid van
Christus te benaderen ;

b) vervolgens zocht men Zijn Joodse afkomst aan te
duiden ;

c) tenslotte sprak vermoedelijk de mode een woordje
mee. In de 4de eeuw n. 1. gaat men weer baarden
dragen. Clemens van Alexandrië noemt dit de enige
haardracht een christen waardig. De baard gold als een
teken van verhevenheid, kracht, moed en energie.

Cfr. Kaufmann, 367.
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119 .

Onder de afbeeldingen van Christus zijn er een aantal,

die de pretentie hebben, authentieke portretten van de

God-mens te zijn. Onder deze nemen de eUoves d^ei-

poTToLrjTai een eerste plaats in. Hieronder verstaat men

geschilderde portretten van Christus, die niet door

mensenhanden gemaakt zouden zijn. Daarnaast vallen

te vermelden de afbeeldingen, die heten afkomstig

te zijn van de Evangelist Lucas en van Nicodemus. Bij

de eerste soort dient onderscheid gemaakt te worden

tussen die, welke slechts het Aanschijn des Heren

weergeven (volto santo) en andere, die Zijn gehele

gestalte als afgedrukt op een linnen doek uitbeelden

(oivSüJv). Deze laatste heten lijkdoeken des Heren te

zijn. Turijn, Besangon, Compiègne en een aantal andere

plaatsen gaan groot op het bezit van zulke sacrae

sindones. De echtheid van geen enkele daarvan is te

bewijzen of is zelfs maar waarschijnlijk. De zgn. Vero-

nika-doek te Rome vinden wij voor het eerst vermeld

omstreeks het jaar 1000. Ook de authenticiteit hiervan

is zeer twijfelachtig. Men vergelijke de nauwkeurige,

op persoonlijke waarneming gebaseerde beschrijving

door Mgr. de Waal in Römische Quartalschrift, 1893,

S. 259 f (zie ook Kaufmann, 370 v. Voor de Veronica

legende, zie A. Katzenellenbogen in R. D. K., I, 734 v.)

Een andere beroemde acheiropoëtische beeltenis zou

het zgn. Abgar-portret zijn. Volgens een legende, die wij

het eerst in de Doctrina Addaei aantreffen zou Christus

Zijn portret gezonden hebben aan koning Abgar Uk-

kama van Edessa en wel door het op wonderbare wijze

af te drukken op een linnen doek.

Keizer Romanos Lekagenos liet het in 944 naar Con-

stantinopel overbrengen, van waaruit het in 1360 door
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Lionardo Montalto naar Genua zou zijn overgebracht

en geplaatst in de kerk S. Bartolomeo degli Armeni
aldaar. Volgens anderen zou het zich te Rome (cfr. De
Waal 1 . c., S. 262) of te Parijs bevinden. De toestand

dezer beeltenissen is van die aard, dat er niet veel po-

sitiefs te zeggen valt. Ook hier is de uiterste reserve ge-

boden. Cfr. ook A. Katzenellenbogen, 1 . c.
, 733 v.

De zgn. Lucas- of Nicodemus-portretten zijn producten

van latere perioden : de meeste zijn in het Byzantijnse

tijdperk ontstaan.

120 .

Volgens sommige oud-christelijke schrijvers zou Chris-

tus lelijk van uiterlijk geweest zijn. Deze mening werd
o. m. gebaseerd op Isaias’ woord : non est species ei ne-

que decor (Is. 53, 2). Justinus (Ap. 52, en Dial. cum
Tryphone, passim), Clemens van Alexandrië (Paedag.

3, 1) en anderen huldigen deze mening. Eusebius,

(Hist. Eccl., 1 , 13) spreekt van... exiguitatem, vilitatem

et abjectionem, quae inerat exteriori ejus humanitati.

Tertullianus zegt : si inglorius, si ignobilis, si inhonora-

bilis : meus erit Christus ! (Adv. Marcionem 3, 17).

121 .

Weer andere schrijvers huldigen de tegenovergestelde

mening. St. Hieronymus (in Matth. 9) zegt : Fulgor ipse

et majestasDivinitatis occultae... etiam in humana facie

relucebat. Soortgelijke uitingen zijn te vinden bij St. Jo-
hannes Chrysostomus, St. Johannes Damascenus e. a.

Cfr. ook voor verdere citaten, Molanus-Paquot, 403 vv.

122 .

Het Christus-type der Middeleeuwse kunstenaars is
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waarschijnlijk beïnvloed door de zgn. Lentulus-brief,

een onecht document, dat het eerst voorkomt bij

Anselmus van Canterbury (t 1109). Publius Lentulus.

Pilatus’ voorganger, zou aan de Romeinse Senaat een

brief gericht hebben over Christus’ optreden en daarbij

ook Zijn uiterlijk beschreven hebben. Zijn gestalte was
verheven en statig ; Zijn eerbiedwaardig gelaat boe-

zemde tegelijkertijd liefde en vrees in. Zijn haarlokken
waren donker van tint, glanzend en in het midden ge-

scheiden, gelijk dit bij de Nazireën gebruikelijk was.
Zijn voorhoofd was sereen, Zijn gelaat vertoonde rim-

pels noch vlekken, doch was aanvallig van teint. Neus
en mond waren regelmatig gevormd, de baard enigs-

zins rossig, niet te lang en in twee punten gedeeld. Zijn

ogen waren grijsblauw.

123 .

Men heeft in het in het midden gescheiden haar der

Christus-figuur de uitdrukking willen zien Zijner god-
delijke zending, aangezien slechts Engelen en Profeten
met deze haardracht plachten uitgebeeld te worden.

Cfr. Künstle, I, 598.

124 .

De Nederlandse Primitieven schilderen de God-mens
met donkere ogen en donkere haren. De lyriek loofde
Zijn « schoon bruyn ooghen » en juichte : « Heer Jesus,
uwen brunen cop, hi bloyt als enen wijngarts cnop ».

Zijn kleding is steeds eenvoudig, de kleur is gewoonlijk
grijsbruin, doch bij de taferelen van het Lijden zwart-
paars en in Zijn verheerlijking rood en wit.

Cfr, Smits, 16.
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125 .

Salve sancta facies nostri

Redemptoris,
In qua nitet species divini

splendoris,

Impressa panniculo nivei

candoris,

Dataque Veronicae signum
ob amoris.

14de eeuwse hymne.

Gegroet, heilig Aanschijn
van onze Verlosser,

Waarin straalt de schoon-
heid van de goddelijke

glans.

Afgedrukt op een heldere,

sneeuwwitte doek,

Gegeven aan Veronica als

teken van Zijn liefde.

126 .

Een der meest beroemde Christus-beelden, waarvan
men het auteurschap ook aan Nicodemus toeschreef

was de beroemde Santo Volto van Lucca. In 782 zou
een schip zonder enige bemanning de kust van Toscane
aangedaan hebben. Het bevatte niets anders dan een
groot crucifix uit hout gesneden, waarvan men aannam,
dat Nicodemus, die, gelijk men St. Lucas voor schilder

hield, beeldhouwer heette te zijn geweest, de maker
was. Hij toch had zijn Meester aan het kruis zien han-
gen en zou daarop getracht hebben de herinnering

daaraan in een beeld vast te leggen, doch dit ging zijn

menselijke krachten te boven en weldra wanhoopte hij

aan het welslagen van zijn werk. Toen hij op zekere dag
bij zijn arbeid was ingeslapen, daalde een engel van
de hemel neer en voltooide het beeld.

Dit miraculeuze crucifix werd vereerd in San Martino
te Lucca en daar de route der middeleeuwse Rome-
pelgrims over Lucca voerde, mocht il Santo Volto, le

Saint Vou, zich in een steeds groeiende verering ver-

heugen. De pelgrims namen als aandenken kleinere of

grotere afbeeldingen, somtijds in lood, mee naar huis
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en op deze wijze verspreidde zich de devotie tot het

wonderbare kruis van Lucca snel over geheel Europa.
Het ogenschijnlijk ongewone aan deze beeltenis was de
kleding : Christus was er immers niet, zoals gewoonlijk,

naakt en slechts met een lendendoek bekleed weergege-

ven, maar met een lange, tot aan de voeten reikende

tunica.

Vermoedelijk hebben we hier met een Oosters werk te

doen. Een soortgelijke geklede Christusfiguur aan het

kruis treffen wij aan bij een Syrisch Evangeliarium te

Florence.

Latere copieën naar de Santo Volto zijn o. a. het Imer-

ward-kruis te Brunswijk en een crucifix te Tancrémont
bij Luik.

Cfr. Male, II, 253 vv., Fig. 169 ; A. Katzenellenbogen, in

R. D. K„ I, S. 740.

127 .

Copieën van de Santo Volto, waarvan men de betekenis

niet meer begreep, deden in de late Middeleeuwen de

legende van St. Wilgefortis of Ontkommernis ont-

staan. Zie n° 2208.

128 .

Christus komt slechts met de mandorla voor, als

Hij in Zijn verheerlijking optreedt, zoals bij de Gedaan-
teverandering op Thabor, de Nederdaling ter helle, het

Laatste Oordeel en bij romaanse voorstellingen der

Majestas Domini.
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VII

CHRISTUS VOORAFGEBEELD
IN DE GROTE FIGUREN

VAN HET OUDE VERBOND

129 .

In het nde hoofdstuk van Paulus’ brief aan de He-
breeën worden een reeks mannen en vrouwen uit het

Oude Verbond genoemd, die groot geweest zijn om hun
geloof : Abel, Henoch, Noë, Abraham, Isaak, Jacob,

Sara, Joseph, Mozes, Rahab, Gideon, Simson, David,

Samuel. De kerkelijke schrijvers vanaf Clemens Roma-
nus tot Gregorius de Grote zullen zich in hun moralise-

rende geschriften met voorliefde van deze rij voorbeel-

den bedienen. Voor de kunst is het echter van groot

belang, dat sommigen daarvan weldra als voorafbeel-

dingen van Christus zelf worden gezien.

Cfr. Isidorus van Sevilla, Allegoriae quaedam Scripturae

Sacrae, Migne, P. L„ LXXXIII, 96.

130 .

Adam is een zeer voor de hand liggende voorafbeelding

van Christus, immers Christus is de nieuwe Adam. De
eerste Adam werd geschapen ten zesden dage, Christus

werd mens in het zesde tijdperk der wereld. De eerste

Adam stortte het mensdom in het verderf door zijn
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zonde, Christus verloste het mensdom door Zijn mens-

wording en dood. Door te sterven heeft Hij de mens

herschapen naar Gods beeld. Zie afb. 22.

Cfr. Isidorus van Sevilla, 1 . c., 99 ; Male, II, 155 ;
Oswald

Erich, R. D. K., I, 157 v.

131 .

I Cor, 15, 21 v.

21. ...quoniam quidem per

hominem mors, et per ho-

minem resurrectio mortuo-

rum.

22. Et sicut in Adam omnes
moriuntur, ita et in Christo

omnes vivificabuntur.

132 .

Ook Abel is een voorafbeelding van Christus. Niet

slechts door zijn dood symboliseert hij de Zaligmaker,

maar ook door zijn leven. Hij immers was schaapherder

en vanaf het eerste begin der wereld was hij het beeld

van die andere Herder, die van zich zelf zeggen zou :

Ik ben de Goede Herder, die Mijn leven geef voor Mijn

schapen. Daarom is dan ook in de kunst der Middel-

eeuwen het schaap het attribuut van Abel.

Cfr. Isidorus van Sevilla, 1 . c. ;
Male, II, 155.

133 .

Abel agnum Deo in sacrificium obtulit,... ita Christus

corpus suum Deo patri in sacrificium obtulit.

Cfr. Honorius van Autun, Spec. Eccl., Migne, P. L.

CLXXII, 910.

21. Want omdat door een

mens de dood is gekomen,
daarom is ook door een

mens de opstanding der

doden.
22. Zoals allen immers ster-

ven door hun gemeenschap
met Adam, zo zullen ook
allen door hun gemeenschap
met Christus verrijzen.
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134 .

Men vergete niet dat de Canon der H. Mis Abels offer-

gave vermeldt : „.sicuti accepta habere dignatus es
munera pueri justi Abel..., en daar Abels offer Christus’

Offer laat voorafbeelden. Zie verder n° 870 v.

135 .

Reeds in de oud-christelijke letterkunde geldt Abel
een enkele maal als Christus, Kain daarentegen als het
Joodse volk, dat Christus doodt.

Cfr. Kaufmann, 300.

136 .

Noë is een beeld van Christus en de arke dat van Zijn
Kerk, of, vaker nog, van Zijn Kruis. De ark was immers
evenals het Kruis uit hout vervaardigd en de maten van
de ark verbeeldden door middel van mystieke getallen
de afmetingen van het Kruis. De ark werd door Noë,
de enige rechtvaardige der eerste wereld, gebouwd,
gelijk de Kerk gebouwd is door Christus, de Rechtvaar-
dige bij uitnemendheid. De ark dreef op de wateren
van de zondvloed om de mensen te leren, dat de Kerk
haar heil vindt in de wateren van het Doopsel

; een
waarheid, die bovendien nog verzinnebeeld wordt door
de acht opvarenden der arke, want acht is het getal
der opstanding en van het eeuwige leven.

Cfr. Isidorus van Sevilla, 1 . c., 102 ; Male, II, 155 v.

137 .

Melchisedech werd, dank zij zijn vermelding in de
Canon der H. Mis, de meest gewilde van alle vooraf-
beeldingen van Christus. Wij weten uit de H. Schrift,

dat hij tegelijk priester en koning was, twee titels, die
ook op Jesus Christus passen. Zijn offer van brood en
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wijn verbeeldt de Eucharistie. De beroemde 3de-eeuw-

se beeldengroep uit de Kathedraal van Reims geeft

Melchisedech de gedaante van een priester in Mis-

gewaad, die aan Abraham de H. Communie uitreikt.

Te Chartres draagt Melchisedech de tiara, terwijl hij

de kelk als attribuut in de hand houdt.

Cfr. Isidorus van Sevilla, 1 . c., 104 ;
Male, II, 156.

138 .

Men zie ook het zevende hoofdstuk uit St. Paulus,

brief aan de Hebreeën, dat zich bezighoudt met Christus,

Priester naar de volmaaktere orde van Melchisedech.

Zie ook n° 879 vv.

139 .

Wanneer Abraham en Isaak opgenomen worden in de

rij der voorafbeeldingen van de Verlosser, is niet de

stamvader van het Joodse volk, maar zijn zoon op het

brandofferaltaar het beeld van de zich slachtofferende

Christus. In hun nabijheid is ook steeds de ram afge-

beeld, die met zijn horens in de doornstruiken verward

is. Dit dier, dat in de plaats van Isaak geslachtofferd

gaat worden, is op zijn beurt een symbool van Christus.

De beide horens herinneren bovendien aan de armen

van het Kruis, de doornstruiken aan des Zaligmakers

doornenkroon. Zie ook n° 870, 880, en afb. 22.

140 .

De aartsvader Joseph is een voorafbeelding van Chris-

tus, niet slechts om een of ander afzonderlijk feit uit

zijn leven, maar om zijn leven als geheel. Isidorus van

Sevilla bepaalt er zich toe er op te wijzen, dat hij, even-

als Jesus, door zijn broeders verraden werd en dat hij

evenals Christus, door de heidenen werd aangenomen.
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Een glasraam der 13de eeuw in de kathedraal van
Bourges gaat veel verder en stelt een reeks episoden uit
het leven van de patriarch voor, waarin wij vermoede-
lijk een symbolische uitbeelding van Christus’ leven
mogen zien. Dit wordt door de hoofdstukken, die de
Glossa Ordinaria aan Joseph wijdt, bevestigd. Als
w'e op het genoemde glasraam de droom van Joseph
zien uitgebeeld, mogen wij dat in de geest van de
exegese van die tijd opvatten als een beeld van Chris-
tus’ rijk. Joseph immers droomt.dat zon en maan hem
aanbidden, omdat ook van de Verlosser gezegd zal
worden : de zon en de maan zullen U loven en al de
sterren. Joseph’s broeders zijn vertoornd op hem,
wanneer hij hen zijn droom verhaalt

; zo zijn ook dé
Joden, in wier midden de Verlosser geboren wordt en
die Hij Zijn broeders noemt, in toorn tegen Hem opge-
staan. Wanneer Joseph van zijn veelkleurige rok be-
roofd, in de put geworpen en aan de Ismaelitische koop-
lieden verkocht wordt, verbeeldt dat het verraad van
Judas en Christus’ lijden en dood. De veelkleurige
rok is het beeld van de menselijke natuur, waarmee de
Verlosser bekleed, was en die men Hem afrukte, door
Hem op het kruis te doen sterven. De put, waarin
Joseph neergelaten wordt, nadat men hem zijn mantel
heeft ontnomen, is het voorgeborchte, waarin Jesus
nederdaalt na Zijn dood. Tenslotte herinneren de
twintig zilverlingen door de kooplieden betaald aan de
dertig zilverlingen, waarvoor de verrader zijn Meester
verkocht. De geschiedenis van Joseph met Putiphar’s
vrouw is een verdere toespeling op het lijden van Chris-
tus, Putiphar s vrouw is de Synagoge, gewend overspel
te bedrijven met vreemde góden. Zij tracht ook Jesus
te verleiden, die haar van zich stoot en daarbij Zijn
mantel, d. w. z. Zijn menselijk lichaam, waarvan Hij
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zich op het kruis ontdeed, in haar handen achterlaat.

Joseph’s triomf, die het venster bekroont, verbeeldt

Jesus’ overwinning aan het kruis en Zijn eeuwig

koningschap.

Cfr. Isidorus van Sevilla, 1 . c., 107 ; Cahier, Les Vitreaux

de Bourges, PI. X ; Glossa Ordinaria, in Lib. Genes.,

Cap. XXXVII v. ; Male, II, 157 v. ; Durandus, VI, 46, 3 ;

Huysmans, Cath., II, 121.

141 .

Na Joseph is Mozes een der meest karakteristieke voor-

afbeeldingen van Christus in het Oude Verbond.

Mozes bracht aan Gods volk de oude Wet, Christus

daarentegen de nieuwe. Daarom vinden we hem aan

de kathedralen van Chartres, Amiens en Reims voor-

gesteld met de tafelen der Wet in de hand. De Kerk-

vaders brengen talrijke details van zijn leven in verband

met dat van Christus (al deze paralellen zijn te vinden

bij Isidorus van Sevilla, Alleg. in vet. Testam., in

Exod., Levitic.). De beeldende kunst nam er slechts

één te baat : de oprichting van de koperen slang. (Zie

n° 610-12, 617-18).

142 .

Als David door Samuel gezalfd wordt, herinnert dat

de middeleeuwer aan de Christus, de gezalfde des

Heren. Wordt David onder de voorlopers van de Ver-

losser afgebeeld, dan zien we hem steeds vergezeld van

Samuel.

143 .

De overwinning van David op Goliath is de vooraf-

beelding van Christus’ overwinning over de Satan.

Cfr. Künstle, I, 290.
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144 .

Salomon wordt afgebeeld met de koningin van Saba :

de wijze koning van Israël is dan de voorafbeelding van
Christus, de Koningin van Saba die van de H. Kerk,

komende van het uiteinde der aarde om Gods woord
te horen.Ook verbeeldt zij wel deWijzen uit hetOosten,

terwijl Salomon op zijn troon de plaats inneemt van
Christus op de schoot van Maria, de Zetel der Wijsheid.

Dit laatste motief vinden wij uitgebeeld aan de gevel

van de Kathedraal van Straatsburg : Salomon zit er

op zijn met twaalf leeuwen versierde troon ; boven
hem is Maria uitgebeeld met het Kind op haar schoot.

Cfr. Ludolfus van Saksen, Vita Christi, XI.

145 .

Job is in zijn beproeving en zijn overwinning een beeld

van Christus in Zijn lijden en Opstanding.

Cfr. Isidorus van Sevilla, Alleg. 108.

146 .

Wij vinden het motief Job— Christus uitgewerkt terug

bij Gregorius de Grote : Job’s vrouw beduidt het zin-

nelijke leven, zijn zoons zijn de apostelen, en zijn vrien-

den de ketters.

Cfr. Expositio in librum Job sive Moralium libri 35,

Migne, P. L„ LXXV.

147 .

Habacuc dringt, zonder koning Nabuchodonosor’s ze-

gel, dat de toegang tot de leeuwenkuil beschutte, te

verbreken, tot de daar gevangen Daniël door en brengt

hem voedsel. Zo is ook Christus in de schoot van Maria
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nedergedaald zonder het zegel der maagdelijkheid te

verbreken.

Cfr. Honorius Augustod., Spec. Eccles., In annuntiat.,

Migne, P. L„ CLXXII, 90 vv. ;
Male, II, 150 ;

Künstle,

I, 93 ;
Sauer, 284.

148 .

Tobias, die het gezicht teruggeeft aan zijn vader, ver-

beeldt Christus, die het licht brengt aan het verblinde

volk Gods.

Cfr. Isidorus van Sevilla, Alleg. 116.

149 .

De overwinning, die Gedeon met zijn driehonderd man-

nen bevecht, is een voorafbeelding van de overwinning,

die Christus zal behalen door te sterven op het kruis,

want het getal 300 — T — is een uitbeelding van het

kruis.

Cfr. Ibid., in.

150 .

Aminadab, staande op zijn wagen, verbeeldt Jesus

Christus en de vier trekdieren zijn de vier evangelisten,

die de leer van het kruis over geheel de wereld doen

triomferen.

Cfr. Cant. 6, 11; Honorius Augustod., In Cantica Cantic.,

Migne, P. L„ CLXXII ; Male, II, 176.

151 .

Elias is in meer dan één opzicht de voorafbeelding van

Christus. Hij wordt immers door de Joden verdreven

en door God naar het gebied der heidenen gezonden.

Hij ontmoet er de weduwe van Sarepta, die hout sprok-

kelt (zie n° 615 v. 618). Zij is het symbool der Kerk
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uit de heidenen, die het Evangelie aannam, terwijl de

Joden het verwierpen. Elias in een vurige wagen ten

Hemel opgenomen is een voorafbeelding van Christus’

Hemelvaart. De ten Hemelopneming van Elias komt

reeds onder de vroegste getuigenissen der Christelijke

kunst voor.

152 .

Eliseus, die de zoon der Sunamitische doet herleven, is

een voorafbeelding van Christus, die de mensheid tot

het leven terugroept en verlost. Tevens is deze episode

een prototype van Zijn eigen Verrijzenis. (2 Kon. 4).

(Voor de verdere oud-testamentische prototypen van

Christus, zie Boek II, vanaf Hoofdstuk 8).
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VIII

CHRISTUS
LICHT DER WERELD

153 .

De Profeet Malachias voorspelde de Messias als de

Zon der Gerechtigheid, die op zou gaan voor de God-
vrezenden.

Et orietur vobis timentibus nomen meum Sol justitiae.

(Mal. 4, 2).

154 .

Nauwelijks is Hij op de aarde verschenen of Simeon
noemt Hem het Licht tot verlichting der heidenen.

Lumen ad revelationem gentium (Luc. 2, 32).

155 .

Christus zelf noemt zich het Licht der wereld ; wie Hem
volgt, wandelt niet in de duisternis.

Ego sum lux mundi : qui sequitur me non ambulat in

tenebris, sed habebit lumen vitae. (Joh. 8, 12). Zie

ook Joh. x, 4 en 9.

156.

De Liturgieverwelkomt Hem in de laatste dagen van de
Advent : O Oriens, splendor lucis aeternae, et sol justi-

tiae, veni et illumina sedentes in tenebris, et umbra
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mortis. O Morgenster, glans van het eeuwige licht en

zon der gerechtigheid, kom, en verlicht hen, die zitten

in de duisternis en de schaduwen des doods.

Cfr. Breviarium Romanum, Antifoon bij het Magnificat

op 2i December.

157 .

De Hymne Splendor Paternae gloriae (Breviarium

Romanum, feria sec. ad Laudes) noemt Christus de

ware Zon, glanzend met eeuwige schittering :

Verusque sol illabere,

Micans nitore perpeti.

158 .

De hymne der Lauden in de Vastentijd noemt Christus

de Zon des heils, die in het diepste der ziel haar glans

moge neerzenden, nu op de aarde de nacht wijkt voor

de glorie van de dag :

O Sol salutis, intimis,

Jesu, refulge mentibus,

Dum, nocte pulsa, gratior

Orbi dies renascitur.

159 .

De zon en de maan op de afbeelding van Christus’

kruisdood worden wel eens als symbolen van Christus

en de Kerk opgevat. Zie n° 1727.

Cfr. Sauer, 225.

160 .

In het Exultet der Paaskaarswijding van Paaszaterdag

heet Christus Lucifer, de Morgenster, die geen onder-

gang weet, die uit de onderwereld teruggekeerd, het

menselijk geslacht met zijn helder schijnsel verlicht :

... ille lucifer, qui nescit occasum, qui regressus ab

inferis, humano generi serenus illuxit.
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162 .

De hymne En clara vox redarguit (Breviarium Roma-

num, tempore adventus, ad Laudes) noemt Christus

de nieuwe Ster, die met haar schijnsel al wat schaden

kan verdrijft :

Sidus refulget iam novum.
Ut tollat omne noxium.

163 .

Voor het licht als symbool van Christus zie men nog de

hymnen Lux ecce surgit aurea (Breviarium Romanum,
feria quinta ad Laudes), Nox et tenebrae et nubila

(Breviarium Romanum, feria quarta ad Laudes),

Aeteme rerum Conditor (Breviarium Romanum, domi-

nica ad Laudes).

164.

In de hymne Creator alme siderum (Breviarium Roma-
num, tempore adventus, ad Vesperas) wordt Christus

het eeuwige Licht der gelovigen genoemd :

Creator alme siderum :

Aetema lux credentium,

Jesu, Redemptor omnium,
Intende votis supplicum.

165 .

Een der meest typische voorbeelden van op Christus

toegepaste lichtsymboliek is wel het eerste couplet van

de hymne Splendor Patemae gloriae, (Breviarium

Romanum, feria secunda ad Laudes) :

Splendor Paternae gloriae. Schittering van des Vaders
glans,

De luce lucem proferens, voortbrengende licht uit

licht.
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Lux lucis, et fons luminis,

Diem dies illuminans...

Licht uit licht en bron van
het licht.

Dag, die de dag verlicht.

166 .

Naast velerlei andere symbolische benamingen past

St. Hilarius van Poitiers (t 368) de benaming vlam op
Christus toe in een strophe van zijn Hymnus anteluca-

nus de Christo

:

Tu Dei de Corde Verbum,
tu Via, tu Veritas,

Jesse Virga tu vocaris,

te Leonem legimus.

Dextra Patris, Mons et

Agnus,
Angularis tu Lapis,

Sponsus idem vel Columba,
Flamma, Pastor, Janua.

167 .

Gij zijt het Woord uit Gods
Hart,

Gij zijt de Weg, de Waar-
heid,

Gij wordt de Roede van
Jesse genoemd,

van U lezen wij, dat Gij de
leeuw zijt,

de Rechterhand des Vaders,

de Berg, het Lam,
de Hoeksteen,
de Bruidegom, de Duive,

de Vlam, de Herder en de
Poort.

In de oud-christelijke kunst, o. a. in de catacomben van
Napels, komt een enkele maal de voorstelling voor ener
orante tussen twee luchters met brandende kaarsen.

Men heeft in deze lichten een symbool menen te zien

van Christus, het Licht der ziel in het hemelse Paradijs.

Cfr. Kaufmann, 274.

168 .

Een zeer veel voorkomend symbool voor Christus is de
kaars. « Christus is als de kaars, zegt Hugo van St.

105



Eerste Boek : De Godheid

Victor (1096-1141). Immers zijn drie dingen in de kaars
vervat : de was, de pit, het vuur... De was nu betekent
het vlees, dat door de werking van de H. Geest, zonder
mannelijk zaad, ontvangen is van de Maagd ; de pit

in het binnenste der kaars is de Ziel van Christus, om-
kleed door het vlees. Het vuur, dat verlicht, is de God-
heid zelve. » (Miscell. II, lib. 4, c. 9).

Een Textus Sacramentorum uit het jaar 1098 geeft

deze symboliek als volgt weer :

In se candela tria designare videtur.

Cera, facus, lumen, tria sunt, monstrant pneumen
In lichino Natus, in Flamma Flamen habetur,
Sic Deus in cera pariter Pater esse probatur.

Nog kemachtiger, doch met een kleine variatie, drukt

Guy de Basoche zich uit :

Cera est virginitas

Parentalis,

Linum est humilitas

Filialis,

Ignis est divinitas.

Honorius, Durandus en Sicardus zien in de pit Christus’

sterfelijkheid en in de was de reinheid der H. Maagd.

Voor verdere plaatsen, cfr. Sauer, 187 ; Charbonneau-
Lassay, 888 w.

169 .

Meer in het bijzonder is het de Paaskaars, die in de

liturgie Christus symboliseert. Als aan het einde der

Goede Week alle lichten verdwenen zijn, wordt de Paas-

kaars de draagster van het nieuwe licht, waarmede al

de overige lichten ontstoken worden. Haar licht is ge-

slagen uit de harde steen, gelijk ook uit Christus, de
grondsteen der Kerk, het vuur van de H. Geest ont-
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springt. De wijding der Paaskaars wordt verricht door

de Diaken. Hij is het symbool der H. Vrouwen, die het

eerst des Heren Verrijzenis aan de wereld verkondigden,

nog vóór de Apostelen. De vijf in kruisvorm in de kaars

gestoken wierookkorrels verbeelden óf de vijf H. Won-
den, óf de specerijen, die de vrouwen op de Sabbath-

avond voor de zalving des Heren kochten.

Cfr. Amalarius, De Divinis officiis, i, 18, Migne, P. L.,

CV, 1033 w. ; Beleth, c. 107, f. 539 ; Honorius Au-

gustod., Gemma animae, 3, 100, Migne, P. L., CLXXII,
668 ; Sicardus, 6, 14, Migne, P. L., CCXIII, 324 ; Duran-

dus, 6, 80, n. ii ; etc.

170 .

De luchter is het symbool van Christus, die iedere mens,

die in de wereld komt, verlicht. (Sicardus, 1, 13, Migne,

P. L., CCXIII, 51). Hugo van St. Victor ziet in de

veelarmige luchter Christus, wiens menselijke natuur

straalde in het licht der Godheid. De schacht is de H.

Kerk, het mystieke Lichaam van Christus, de armen

zijn de predikers, de knoppen, die deze armen versieren,

symboliseren, hoe de vaart dier predikers niet te stuiten

is.

Cfr. Hugo de S. Victore, Miscell., II, lib. 2, c. 5 ; Sicardus,

1, 13, Migne, P. L., CCXIII, 49.
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IX

CHRISTUS, GLANS DES VADERS,

EEN MET DE VADER

171 .

Splendor paternae gloriae

De luce lucem proferens.

Lux lucis, et fons luminis,

Diem dies illuminans.

S. Ambrosius, Hymnus
Laudes).

Aurora lucem provehit,

Cum luce nobis prodeat

In Patre totus Filius,

Et totus in Verbo Pater.

Ibidem.

Consors Patemi luminis.

Lux ipse lucis et dies,...

Glans van des Vadersglorie,

Uit licht licht te voorschijn

brengend.

Licht van licht, bron van
het licht.

Dag, die de dag verlicht,

matutinus. (Feria sec. ad

Het morgenrood brengt

voort het licht :

Dit licht zij ons ten teken,

dat in de Vader de Zoon
geheel is,

en in het Woord de Vader
gans.

Deelgenoot van ’s Vaders

licht,

Licht zelf van het licht en

tevens dag...

(Feria tertia ad matut.).
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Rex sempiteme Caelitum,

Rerum Creator omnium,
Aequalis ante saecula

Semper Parenti Filius :

Nascente qui mundo Faber

Imaginem vultus tui

Tradens Adamo, nobilem
Limo jungasti spiritum.

Eeuwige Koning der Heme-
lingen,

Schepper van alle dingen,

Gij, Zoon, voor het begin

der eeuwen
Steeds gelijk aan de Vader :

Gij, Schepper, die bij de
Schepping der wereld,

Schonkt aan Adam het

beeld Uwer gelijkenis.

En bond een edele geest

Aan het slijk der aarde.

(Tempore Paschali, ad matut.).
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X

CHRISTUS EN DE H. KERK

172 .

De innige vereniging van Christus met de H. Kerk als

Bruid en Bruidegom vinden wij bezongen in Psalm 44.

Christus heet er speciosus forma prae fïliis hominum,
de schoonste onder de kinderen der mensen, op wiens

lippen bevalligheid ligt, waarom God Hem voor
eeuwig gezegend heeft. Naast Hem staat de H. Kerk,
als een koningin in een met goud bestikt gewaad, rijk

aan versierselen.

173 .

De symboliek van Christus’ huwelijk met de H. Kerk,
berust op Ephes. 5, 32 : Sacramentum hoe magnum
est : ego autem in Christo et in Ecclesia hoe intelligo.

174 .

Volgens Bruno van Segni ging Christus, nadat Hij Zijn

Hemelse Vader en Zijn moeder, de Synagoge, verlaten

had, aan het Kruis bij het doorsteken van Zijn zijde

die enge verbintenis aan met de Kerk, die gelijk was
aan die welke Adam met Eva verbond, toen laatstge-

noemde uit de ribbe van de stamvader der mensheid
gemaakt was.

Cfr. Expos. in Gen. c. 2, Migne, P. L. CLXIV, 165 w.
Zie verder Sauer, 307.
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175 .

De Kerk wordt dan dikwijls gelijkgesteld met Maria ;

in de iconografische uitbeelding van het motief is het

vaak moeilijk uit te maken of men Christus’ Moeder

danwel de Ecclesia heeft willen weergeven.

.VV1
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XI

CHRISTUS
LERAAR EN RECHTER

176 .

Christus’ Leer wordt in de eerste christentijden gesym-
boliseerd door de paedagoog. Dit is de van de antieken

overgenomen figuur van een zittende grijsaard, die in

een boekrol leest. Een bekend voorbeeld is de sarco-

phaag van Sta Maria Antiqua te Rome, die de paeda-

goog weergeeft zittende tussen een orante en de Goede
Herder. Het zelfde beeld, doch nu op Christus zelf

toegepast, is de grondgedachte van de « Paedagogus »

van Clemens van Alexandrië.

Cfr. Kaufmann, 354 v.J; 333, Abb. 166.

177 .

Christus als Leraar der wereld wordt in de vroeg-chris-

telijke kunst voorgesteld in jeugdige gestalte met een

boekrol in de hand temidden Zijner leerlingen gezeten.

Uit deze voorstelling zal zich later de Majestas Domini
ontwikkelen. Dit motief schijnt in het Oosten, te

Antiochië of Alexandrië, ontstaan te zijn uit de laat-

hellenistische wijsgeerportretten en -groepen. Een der

mooiste voorbeelden is de ivoren pyxis, in de 4de eeuw
te Alexandrië ontstaan, thans te Berlijn.

Cfr. ook voor andere voorbeelden, Kaufmann, 353.
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178 .

Traditio legis. Christus zit op Zijn troon omgeven door

de leerlingen ; aan hun opperhoofd Petrus reikt Hij

een schriftrol toe, waarop de woorden DOMINVS
LEGEM DAT, of iets dergelijks te lezen zijn. Duchesne

ziet hier een symbool der initiatio, de inwijding der

pasgedoopten in die punten der Christelijke leer, die

hen als Catechumenen nog niet waren geopenbaard.

Waarschijnlijk gaat ook dit motief op het Oosten terug.

Wij zien het reeds toegepast op de sarcophaag van

Junius Bassus. Soms reikt Christus aan Petrus niet de

schriftrol, maar de sleutels over.

Cfr. Duchesne, Les origines du culte chrétien, bij Marucchi

312 ; Kaufmann, 353 v.

179 .

Het motief der Majestas Domini valt als volgt te om-
schrijven : Christus is in frontale houding en door de

mandorla omgeven gezeten op een troon of op een

regenboog (Apoc. xo, 3). De rechterhand heft Hij in

zegenend gebaar op, in de linkerhand houdt Hij een

boek, het Boek des Levens (Apoc. 20, 12), waarop de

letters A en Q, of de woorden « Lux mundi », « In

principio erat verbum », « Ego sum via, veritas et vita »

of iets dergelijks te lezen staan. In de plaats van een

boek draagt Hij soms een aardbol, of een scepter met
een kruis. Zijn voeten steunen gewoonlijk op een twee-

de regenboog of op een aardbol, soms ook wel op zon

en maan, op de personificaties van aarde en zee of op

de leeuw en de basilisk (Ps. 91, 13 ; zie n° 199). Om de

mandorla zijn de symbolen der evangelisten aange-

bracht, gewoonlijk twee naast het hoofd en twee naast

de voeten, een enkele maal echter in kruisvorm.
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180 .

Wij treffen de Majestas Domini regelmatig aan als mi-

niatuur in de handschriften van de karolingische pe-

riode. In dezelfde tijd wordt zij reeds toegepast als

versiering der absis. Ook in de romaanse kerken,

bijzonder die der 12de en 13de eeuw, is dat het geval.

In Frankrijk wordt de Majestas vooral als tympaan-

vulling van portieken gebruikt. In deze vorm krijgt het

motief zijn meest monumentale gestalte. De fraaiste

voorbeelden zijn die van St. Trophime te Arles en van

de Kathedraal van Chartres. De opstelling der evan-

gelistensymbolen is als volgt : van de toeschouwer uit

gerekend rechts boven staat de arend, links beneden de

de leeuw, links boven de mens, rechts beneden het

rund. Zie afb. 3.

181 .

Het motief gaat wat zijn inhoud betreft terug op

Ezech. 1,5, waar de troon Gods gedragen wordt door

de tetramorf. De vier wezens symboliseren de operatio

van de God-mens (zie n° 289-90). Dikwijls zien wij de

Majestas nog verrijkt met de uitbeelding der vieren-

twintig oudsten met hun schalen en muziekinstrumen-

ten. Male vindt o. a. hierin aanleiding te menen, dat de

Majestas in deze vorm teruggaat op miniaturen der

nde eeuw in handschriften der Apocalyps van Beatus.

Cfr. Male, I, 6 v. ;
Künstle, I, 606 w. ; R. Berger, Die

Darstellung des thronenden Christus in der romanischen

Kunst, Reutlingen, 1926 ; A. Baumstark, Die karolin-

gisch-romanische Majestas Domini und ihre orientalischen

Paralellen, Oriens Christianus, III, B. I, S. 242 ff
;
F.

Gerke, Christus in der spatantiken Plastik, Berlin, 1940 ;

Camille Martin, L’art roman en France, Paris (1909-1914).
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182 .

Ons land bezit slechts één, maar dan ook bijzonder

fraai voorbeeld van een tympaanvulling met de Ma-
jestas Domini naar Frans recept. Deze bevindt zich in

de St. Servaaskerk te Maastricht en wel boven de

ingang der kerk in de oostelijke vleugel van de kruis-

gang, die mede hierom als de hoofdingang der oudere

kerk is aan te zien. Het reliëf dateert uit de tweede

helft der 12de eeuw. Het opschrift op het boek, dat

Christus in de linkerhand draagt, luidt hier EGO
SUM VIA, VITA ET VERITAS. Zie afb. 3.

Cfr. R. Ligtenberg, Die romanische Steinplastik in den

nördlichen Niederlanden, Haag, 1918, I, S. 26 ;
De Monu-

menten van geschiedenis en kunst in de provincie Lim-

burg. Eerste Stuk, de Monumenten van de gemeente
Maastricht, Derde aflevering, ’s-Gravenhage, 1935, blz.

348 v.

183 .

Een afwijkende vorm der Majestas vertoont een 12de-

eeuwse miniatuur, waar het Lam Gods voorgesteld is

op het snijpunt van een Kruis, omgeven door de vier

dieren, de vier paradijsstromen, de vier kardinale

deugden. Miniatuur in Collectionarium der 12de eeuw,

Stuttgart, Brev. 128, 10 r. Zie ook n° 264.

184 .

Tegen het einde der 13de eeuw voltrekt zich de veran-

dering van de Majestas Domini in het Laatste Oordeel.

De zegenende en lerarende Verlosser wordt thans de

oordelende Rechter ; het « qui sedes ad dexteram

Patris » wordt opgevolgd door het « judicare vivos et

mortuos ». Nu Christus als Rechter is voorgesteld, ligt

het voor de hand, dat ook Zijn Moeder en Joannes de
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Doper als voorsprekers bij Hem knielen, gelijk zij dat

reeds van oudsher in de Deësis plachtten te doen. De
apostelen als mederechters treden in de plaats van de

vierentwintig oudsten. De engelen dragen de arma

Christi en de groepen der uitverkorenen en verdoemden

horen hun oordeel
;
genen gaan te ruste in Abrahams

schoot, dezen verdwijnen in de wijd opengesperde

hellemuil.

185 .

In de laatromaanse en gothische periode is het Laatste

Oordeel het motief, dat vrijwel alle tympaans van de

middenportiek der grote kathedralen en van vele andere

kerken versiert. In het bizonder is dat het geval in

Frankrijk, Duitsland en Spanje. Wij noemen slechts in

Frankrijk : Parijs, Reims, Amiens, Bourges, Laon,

Rouaan, Auxerre, Sens, Autun, Straatsburg, Le Mans,

en vele andere. In Duitsland : Augsburg, Bamberg,

Neurenberg e. a. In Spanje o. m. Barcelona, Burgos,

Santiago di Compostella.

186 .

Deze scène van het Laatste Oordeel heeft niet slechts

een moraliserende strekking : wij moeten er bovendien

de voleindiging en het besluit in zien van Christus’

Verlossingswerk, het ogenblik, waarop de hemelse

Bruidegom na lange scheiding Zijn Bruid, de H. Kerk,

binnenvoert in Zijn bruidszaal, om nooit meer van Haar
gescheiden te worden, waarbij Hij haar de kroon der

eeuwige vereniging op het hoofd zet. Vandaar dat ook

dikwerf de kroning van Maria (Ecclesia) het hoofdmo-

tief der tympaanversiering vormt. Naar dit bruilofts-

maal van het Hemelse Lam komen allen, die geleefd

hebben, sommigen gekleed in het blanke bruiloftskleed
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om de intocht in het Hemelse Jerusalem mede te vie-

ren, anderen, die dit kleed missen, om uitgeworpen te

worden in de uiterste duisternis. En gelijk de Koning

Zijn Wonden en Zijn glorierijke lijdenswerktuigen als

tropheeën met zich voert, zo dragen ook zij, die in het

leven getrouw waren, de tekenen en getuigenissen hun-

ner overwinning met zich mee. Ook de middelen, die

hen ten dienste stonden om het goede te doen en het

kwade te laten, ontbreken niet, noch de bovennatuur-

lijke, die zij als de brandende lampen der wijze maag-

den door het leven droegen, noch de natuurlijke, zoals

de zeven vrije kunsten, de werken der jaargetijden en

der maanden. Zo ontstaan de rijke portaalcyclen,

die als in een epos heel het leven van de mens in zijn

opgang tot God verhalen.

187 .

Een dergelijk monumentaal ensemble, uit de middel-

eeuwen afkomstig, is ons land helaas niet rijk. Toch

vinden wij een parallel van deze cyclen terug in de rond

1160 ontstane Noodkist van St. Servaas te Maastricht.

De wanden en het deksel van dit prachtige reliekschrijn

bevatten alle elementen, die wij in de Laatste Oordeel-

scènes der portieken aantreffen. Op een der korte zijden

zien wij de tronende Christus, op de lange zijden de

apostelen als rechters. Op het deksel is de opstanding

der doden en de Engel met de weegschaal weergegeven

en in rozetten de rechtvaardigen en de verdoemden.

Zie voor de Noodkist o. a. Bock-Willemsen, 126 w.

;

Monumenten der Gesch. en Kunst in de Gem. Maastricht,

I, derde afl. blz. 395 vv.

188 .

Bij de opstanding der doden, die steeds een onderdeel is
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van het Laatste Oordeel, zien wij soms hoe de zielen

als vogels de doden in de mond vliegen. (Ivoor van

circa 800 in het Victoria and Albert Museum). Elders

spuwen zeemonsters en wilde dieren hun slachtoffers

uit (Mozaiek in de Dom van Torcello, 12de eeuw).

189.

Alle onderdelen, waaruit uiteindelijk de voorstelling

van het Laatste Oordeel zal bestaan, zijn ontleend aan

de H. Schrift. Christus verschijnt op de wolken met

grote macht en majesteit (Matth. 24, 29 v. ; 25, 31 v. ;

Apoc. 20, ii v.) Uit Zijn mond komen een zwaard en

een lelietak (Is. 49, 2 ; 11, 4). De apostelen nemen deel

aan het gerecht (Matt. 19, 29 ;
Luk. 22, 30), evenals

Heiligen en bazuinblazende engelen. (I Kor. 6, 2 ;

Matth. 24, 31). Een vuurstroom gaat uit van het gelaat

van de Rechter (Dan. 7, 10) en het Kruis wordt vóór

Hem opgericht (Matth. 24, 30). Op het geschal der

bazuinen openen zich de graven (Dan. 12, 2 ;
Ezech. 37,

12
; Joh. 5, 28 v.) en de doden staan op om voor de

Rechter te verschijnen. Zij worden in de weegschaal

gewogen (Job 31, 6), maar het oordeel staat reeds te

lezen in het Boek des Levens (Exod. 32, 33 ; Ps. 69, 29).

De engelen scheiden de uitverkorenen van de verdoem-

den, zij geleiden de eersten naar de hemelse vreugde,

de laatsten naar het vuur der hel. Zie afb. 4-5.

190 .

De lelietak en het zwaard uit de mond van Christus

duidden op Zijn Barmhartigheid en Zijn Rechtvaardig-

heid. Uit Zijn mond komt voort de oproep tot het

eeuwige geluk en de veroordeling tot de eeuwige fol-

tering. Zie afb. 4.
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191 .

Aan de oud-christelijke kunst zijn deze gecompliceerde
voorstellingen van het Laatste Oordeel vreemd. Haar
motief is simpel en past zich aan bij de tekst van Matth.

25, 32 v - : het deelt de kudde in schapen en bokken.
Wij ontmoeten deze scène op een romeins sarcophaag-
deksel van omstreeks het jaar 400. Ook Paulinus van
Nola liet ze omtrent die tijd in zijn kerk aanbrengen en
in de daaropvolgende eeuwen is het gegeven niet zeld-

zaam.

Cfr. Garucci, Tav. 304, 3 ; Schlosser, Quellenbuch, 29 ;

Künstle, I, 525.

192 .

Het verhaal, als zou de arend zijn jongen mee omhoog-
nemen naar de zon, om hen in het helle licht te laten

staren, is in de Middeleeuwen zeer verspreid en werd
ontleend aan de Physiologus. Slechts die welke de
aanblik van het grote licht verdragen konden, achtte

hij zijner waardig. De andere liet hij uit zijn klauwen te

pletter vallen.

Dit motief, dat o. a. voorkomt in de i3de-eeuwse
beeldhouwwerken van de kathedraal van Straatsburg,

moeten wij vermoedelijk wel als een symbool van het

Laatste Oordeel opvatten. Zie n° 281.
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XII

DIVERSE SYMBOLEN
ONTLEEND AAN DE H. SCHRIFT

193 .

God plaatste de regenboog als een teken van verbond

tussen Zichzelf en de aarde : Arcum meum ponam in

nubibus, et erit signum foederis inter me et inter

terram (Gen. 9, 13). Durandus ziet er een beeld van
Christus in, die eveneens een teken van verbond is

tussen God en het mensdom.

Cfr. Durandus, VI, 27, 9.

194 .

Psalm 71, 6-7.

6. Descendet sicut pluvia in 6. Neerdalen zal Hij als

vellus : et sicut stillicidia regen op een vacht, als

stillantia super terram. waterdruppels neerdroppe-

lend op de aarde.

De liturgie past deze tekst toe voor de tweede anti-

phoon der eerste vespers van het feest van Maria's

Zuivering.

195 .

Psalm 117, 22.

22. Lapidem quem repro- 22. De steen, die de bouwlie-

baverunt aedificantes : hic den verworpen hebben, deze

factus est in caput anguli. is geworden tot hoeksteen.
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162 .

De hymne En clara vox redarguit (Breviarium Roma-

num, tempore adventus, ad Laudes) noemt Christus

de nieuwe Ster, die met haar schijnsel al wat schaden

kan verdrijft :

Sidus refulget iam novum.
Ut tollat omne noxium.

163 .

Voor het licht als symbool van Christus zie men nog de

hymnen Lux ecce surgit aurea (Breviarium Romanum,
feria quinta ad Laudes), Nox et tenebrae et nubila

(Breviarium Romanum, feria quarta ad Laudes),

Aeteme rerum Conditor (Breviarium Romanum, domi-

nica ad Laudes).

164.

In de hymne Creator alme siderum (Breviarium Roma-
num, tempore adventus, ad Vesperas) wordt Christus

het eeuwige Licht der gelovigen genoemd :

Creator alme siderum :

Aetema lux credentium,

Jesu, Redemptor omnium,
Intende votis supplicum.

165 .

Een der meest typische voorbeelden van op Christus

toegepaste lichtsymboliek is wel het eerste couplet van

de hymne Splendor Patemae gloriae, (Breviarium

Romanum, feria secunda ad Laudes) :

Splendor Paternae gloriae. Schittering van des Vaders
glans,

De luce lucem proferens, voortbrengende licht uit

licht.

104



Eerste Boek : De Godheid

199 .

Een zeer veelvuldig voorkomend motief is Christus, die

de aspis en de basilisk, de slang en de draak vertreedt,

klaarblijkelijk teruggaande op Ps. 90, 13 : Super aspidem

et basiliscum ambulabis, conculcabis leonem et draco-

nem. Wij vinden het reeds in de oud-christelijke kunst,

o. a. op olielampen en op sarcophagen.

Cfr. Kaufmann, 291, 498.

200 .

Honorius van Autun ziet in de aspis de zonde, in de

basilisk de dood, in de leeuw de Antichrist, en in de

draak de duivel. Deze vier zijn door Christus overwon-

nen. Het geheel is dus een symbool der verlossing.

Cfr. Migne, P. L., CLXXII, 913 vv. Zie ook M&le, II,

44 ; Sauer, 316.

201 .

Christus op de vier dieren zien wij o. a. afgebeeld op

het ivoorsnijwerk uit de 7de of 8ste eeuw, afkomstig

uit Genoels-Elderen bij Tongeren, thans in het Musée
du Cinquantenaire te Brussel.

Afb. o. a. bij P. Clemen, Belgische Kunstdenkmaler, I,

München, 1923, Tafel I.

202 .

In de romaanse periode staat Christus niet langer op
vier dieren, als in de oud-christelijke en karolingische

tijd, maar nog slechts op twee, de leeuw en de draak.

Zie hiervoor het 12de eeuwse reliëf in de O. L. Vrouwe-
kerk te Maastricht.

Cfr. H. Köhn, in R. D. K., I, 1147 vv.
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203 .

In de 17de eeuw worden wij aan dit motief herinnerd

door een houtsnede van Cornelis van Sichem, waar

Christus als overwinnaar de Dood en de Duivel ver-

trapt.

204 .

De stamboom van Jesse, d. i. de reeks voorvaderen

van Christus, is een motief, dat geïnspireerd is door

Is. 11, i : Et egredietur virga de radice Jesse. Jesse

wordt liggend, als slapend, voorgesteld terwijl uit zijn

zijde een boom opgroeit, aan welks takken de borst-

beelden van de voorvaderen van de Verlosser zijn aan-

gebracht. De boom wordt bekroond door de beeltenis

van Christus, of, nog vaker, van Maria met het Kindje

Jesus. Jesse wordt slapend voorgesteld naar analogie

van Adam, uit wiens zijde terwijl hij sliep een ribbe

genomen werd, waaruit Eva werd gevormd, en van
Christus, uit wiens zijde, terwijl Hij op het Kruis rustte,

de Kerk geboren werd. Vergelijk voor dit laatste het

opschrift bij een miniatuur van Christus aan het kruis

uit de eerste helft der 12de eeuw (Stuttgart, Psalterium,

Brev. 98, f. 8 v.) : In cruce dormit adam de costa

formet ut evam. Zie afb. 30-1.

Cfr. J. Corblet, Étude iconographique sur 1 ’arbre de

Jessé, Revue de 1 ’art chrétien, IV, 1860, p. 49 ss., 123 ss.,

169 ss. ; Sauer, 333 ; Male, I, 169 vv. ; II, 166 vv.

205 .

De Liturgie neemt dit beeld op in een der grote O-anti-

phonen van de Advent, waarin zij Christus aan-

spreekt : O Radix Jesse, qui stas in signum populorum,

super quem continebunt reges os suum, quem gentes
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deprecabuntur : veni ad liberandum nos, jam noli

tardare.

206 .

In de Hortus deliciarum van Herrad van Landsberg

dient de Stam van Jesse voor hengelsnoer in de hand

van God de Vader. Christus aan het kruis is het aas ;

daarmede vangt Hij de Leviathan (Job, 40, 20).

Cfr. voor de herkomst van dit motief de door Sauer, 333,

nt. i aangehaalde passages bij vroegmiddeleeuwse schrij-

vers ; benevens Liselotte Stauch in R. D. K., I, 695 w.

207 .

Et pura puris mentibus ...en voor zuivere zielen is

Sinceritatis azyma. Hij het ongedesemde brood

der oprechtheid.

(Hymnus ad vesperas tempore paschali).

208 .

Jesu, nostra salutis Jesus, medicijn der gezond-

Medicina, singularis heid, bijzondere vrede, en

Nostra pax et gloria... heerlijkheid.

Adam de S. Victore (f 1177).

209 .

Claris David, Samson fortis Sleutel van David, sterke

Samson.

Boheems Cantionale van 1512.

(Cfr. Koenders, I, 84) Clavis David, cfr. Is. 22, 22 ;

Apoc. 3, 7.

210 .

De Sleutel van David als symbool van Christus ont-

moeten wij in de grote O-antiphonen van de Advent :

O clavis David, et sceptrum Domus Israël, qui aperis,
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et nemo claudit, claudis, et nemo aperit : veni, et educ

vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris, et

umbra mortis.

211 .

Christus noemt zich zelf de goede Herder.

Joh. io, ii.

ii. Ego sum pastor bonus. n. Ik ben de goede herder.

Bonus pastor animam suam De goede herder geeft zijn

dat pro ovibus suis. leven voor zijn schapen.

Zie ook Joh. 21, 15-17 ; Matth. 15, 24.

Luc. 15, 4.

4. Quis ex vobis homo, qui

habet centum oves : et si

perdiderit unam ex illis,

nonne dimittit nonaginta-

novem in deserto, et vadit

ad illam, quae perierat,

donec inveniat eam ?

5. Et cum invenerit eam,
imponit in humeros suos

gaudens :

6. et veniens domum con-

vocat amicos, et vicinos,

dicens illis : Congratulami-

ni mihi quia inveni ovem
meam, quae perierat ?

4. Welke man onder u, die

honderd schapen bezit, laat

niet, indien hij een ervan

verloren heeft, de negenen-

negentig schapen in de

woestijn achter en gaat het

schaap zoeken, dat ver-

dwaald is, zolang tot hij

het gevonden heeft ?

5. En als hij het vindt, legt

hij het dan niet vol blijd-

schap op zijne schouders,

6. en roept hij, thuiskomen-

de, niet zijn vrienden en

buren bijeen, zeggende :

Verblijd U met mij, want

ik heb mijn schaap terug-

gevonden, datverlorenwas ?

Zie ook Ezech. 34, 23 ; 37, 24 ;
Is. 40, 11 ; Mich. 5, 3 v.

;

Psalm. 94, 7 ; 22, 1 v. ; Apoc. 7, 16 v.

212 .

Christus als de goede Herder is een der oudste icono-
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grafische gegevens der Christelijke kunst. Aan het einde

der iste eeuw vinden wij het reeds meer dan eens in de

catacombe van Domitilla en volgens Tertullianus wa-

ren de eucharistische kelken van rond het jaar 200

reeds veelvuldig met de beeltenis van de goede Herder

versierd.

213 .

De oud-christelijke kunst stelt de goede Herder voor

in jeugdige gestalte, gekleed in een korte, gegorde

tunica en fasciae crurales (windsels om het beneden-

been in de vorm van kniekousen). Soms draagt Hij een

herdersstaf (pedum), een fluit (syrinx), een herderstas

of een melkemmer (mulcra). In veruit de meeste

gevallen staat Hij, een lam op de schouders dragende,

tussen twee of meerdere schapen, waarbij dan gewoon-

lijk door enkele bomen of planten het landschap is

aangeduid.

214 .

Hoewel in later tijd de goede Herder ook wel zonder

schaap op Zijn schouders voorkomt, blijft deze voor-

stelling toch betrekkelijk zeldzaam. Ook de Liturgie

der Overledenen benutte dit motief. In de Oratio post

Sepulturam van het Sacramentarium Gelasianum heet

het : Deum deprecemur ut (defunctum) ...boni pastoris

humeris reportatum... sanctorum consortio perfrui

concedat. In een Griekse liturgische tekst lezen wij :

Td (IttottwAos npófiaTov iyó) elfu, dvaKaAeaóv pe,

Siïrrep, Kal ouxjóv pe.

215 .

Een der liefelijkste voorstellingen van de goede Herder

met het lam op Zijn schouders is de iets minder dan
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een meter hoge, in het begin der derde eeuw ontstane

beeltenis in Grieks marmer, die thans in het Museum
van het Lateraan bewaard wordt. Dit kunstwerk van
grote waarde, waarvan de herkomst jammer genoeg
niet bekend is, werd in het begin der vorige eeuw door
het Vaticaan aangekocht en later in het Lateraanse
Museum ondergebracht. In de « Romeinse Catacom-
ben » te Valkenburg bevindt zich een copie op ware
grote van dit unieke beeld.

216 .

Naar de vorm gaan de oud-christelijke voorstellingen

van de goede Herder terug op de klassieke Hermes
Criophorus, Aristeus of Endymion.

Cfr. Kaufmann, 326.

In de oud-christelijke kunst vervangt soms de mulctra
(melkvat) of het pedum (herdersstaf) de voorstelling

van de goede Herder.

217 .

De beroemde en overbekende Sacramentshymne van
St. Thomas van Aquino past de herder-symboliek

enkele malen toe :

Lauda, Sion, Salvatorem,
Lauda ducem et pastorem

In hymnis et canticis...

Bone pastor, panis vere,

Jesu, nostri miserere,

Tu nos pasce, nos tuere,

Tu nos bona fac videre

In terra viventium.
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218 .

Pastor ovem reserat, pastor bonus et leo fortis,

Quem sibi subdiderat leo, qui rugit, leo mortis.

De Herder, de goede Herder en de sterke Leeuw,

bevrijdt het schaap, dat de brullende leeuw, de leeuw

des doods in zijn macht gebracht had. Deze verzen

komen voor op de reliekschrijn van O. L. Vrouw, door

Nicolaas van Verdun (1205), in de schat der kathedraal

van Doornik, als bijschrift bij een voorstelling van
Christus’ Nederdaling ter Helle.

Cfr. Revue de 1’art chrétien, 1892, p. 309.

219 .

De hymne Rex sempiterne caelitum (ad matutinum,

tempore paschali) noemt Christus : Pastor aetemus,

eeuwige Herder.

220 .

In een hymne van Notker Balbulus (840-912) heet het

:

Quaerere venerat

Pastor pius quod perierat.

Prosa in Nativitate Domini, 35 v.

221 .

In de Middeleeuwen vinden wij het motief van de goe-

de Herder overigens zo goed als niet. Eerst het tijdperk

der Contra-reformatie past het weer toe, doch dan is de

goede Herder een man in de kracht van zijn leven,

gekleed in een lange tunica. Een prentje van Hierony-

mus Wierix (1551-1619) vertoont ons de goede Herder

in de gedaante van de lijdende Christus, met de wond-
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tekenen en de doornenkroon, die het verloren en weer-
gevonden schaap op Zijn schouders draagt.

Cfr. Knipping, I, 299, Afb. 206.

222 .

Christus zegt van zichzelf : Ego sum via, veritas et

vita. Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Joh. 14,6).

223 .

Christus noemt zichzelf de ware wijnstok.

Ego sum vitis vera. Ik ben de ware wijnstok (Joh. 15,
i en 5).

224 .

Waar, zoals op een fresco van de necropolis der Oase
El Kargeh, een wijnstok voorgesteld is, waaraan af-

wisselend druiventrossen en Christusmonogrammen
hangen, kunnen we met vrij grote waarschijnlijkheid

aannemen, dat men hier aan Joh. 15, 1 gedacht heeft.

Eveneens, wanneer wij de wijnstok tesamen met de
goede Herder verbeeld vinden. Elders is het meestal
slechts een versieringsmotief, dat reeds bij de Ouden
veelvuldig voorkomt.

3 s. 129



Eerste Boek : De Godheid

XIII

CHRISTUS,

DIVERSE SYMBOLEN

225 .

Het verlangen naar Christus wordt in de oud-christelijke

kunst uitgedrukt door herten, die aan de waterbronnen

hun dorst lessen, naar de letter van Ps. 41, 2. Quemad-

modum desiderat cervus ad fontes aquarum, ita desi-

derat anima mea ad te, Deus. Dikwijls is de bron door

het chrismon nader aangeduid.

Cfr. Kaufmann, 289, Afb. 139.

226 .

In S. Giovanni in Laterano staan de herten niet naast

een bron, maar naast het kruis.

227 .

Het veel voorkomende motief der aan de kelk pikkende

vogels bevat dezelfde gedachte.

228 .

In de latere eeuwen gaat het beeld der drinkende

herten over op de Eucharistie. De levensbron krijgt

vanaf het einde der Middeleeuwen een andere gedaan-

te. Christus laat Zijn Bloed vloeien in een kelk, soms

wordt Hij daarbij voorgesteld als hangende aan het
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kruis, soms heeft Hij de gedaante van de Man van
Smarten, of van de Salvator Mundi, die het Bloed uit

Zijn zijdewonde laat vloeien. Zie verder n° 325.

229 .

Molanus-Paquot haalt de volgende passage aan van
Hesselius : ...sacrosancta Eucharistia non tantum est

Corpus Domini : sed etiam ejusdem figura, exemplar,

antitypum ac proinde etiam imago.

Cfr. Hesselius, de Eucharistiae veritate, cap. 54, apud
Molanus-Paquot, 491.

230 .

Notker Balbulus, (840-912) beschrijft Christus in een
poëtische visie als de gewapende strijder :

Induit galeam,
Certat ut miles armatura.

Prostratus in sua
Propria

Ruit hostis spicula :

Auferuntus tela

In quibus fidebat

;

Divisa

Sunt illius spolia,

Capta praeda sua ;

Christi pugna fortissima

Salus nostra est vera,

Qui nos suam ad patriam

Duxit post victoriam,

In qua sibi laus est aeterna.

Prosa in Nativitate Domii

Hij zet Zijn helm op.

Neemt als een krijgsman de
wapens ter hand om te

strijden

Temeergeworpen
valt de vijand

In zijn eigen lagen.

Ontnomen worden hem de
wapenen

Op welke hij vertrouwde.

Verdeeld
Wordt zijn buit.

Van zijn have wordt hij be-

roofd.

Christus’ felle strijd

Is onze zekere redding.

Na Zijn overwinning voert

Hij ons
Naar Zijns Vaders Rijk,

Waar Hem in alle eeuwig-

heid lof toekomt.

, 37-51 -
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In deze gestalte komt Christus voor op een der gevel-

stukken van het reliekschrijn van St. Hadelinus te

Visé (begin nde eeuw).

231 .

De twee Naturen in Christus worden gesymboliseerd

door een ruiter te paard. Het paard verbeeldt de men-

selijke, de ruiter de goddelijke Natuur. Rhabanus

Maurus benut voor deze symboliek de ruiter op het

witte paard uit de Openbaring :

Equus est humanitas

Christi : ut in Apocalypsi,

Ecce equus albus

ld est, caro Christi onani

Sanctitate fulgens.

Cfr. Charbonneau-Lassay, 211 v. ; Mgr. F. X. Barbier de

Montault, ibid. ;
Cloquet, 316.

232 .

In dezelfde geest is ook de centaur het beeld der beide

Naturen in de God-mens.

233 .

Het ligt voor de hand, dat de Ruiter veelvuldig het

voorkomen zal krijgen van Christus zelf. Dit is o. a.

het geval op een i2de-eeuwse muurschildering in de

crypte der kathedraal van Auxerre.

234 .

Ook het dectrum is een beeld der twee Naturen in de

Godmens. Quem vero ex Patre natum dixi sine tempore,

ex intemerata genitrice Maria videlicet, semper virgine,

natus est in tempore : et ad electri simulitudinem, unus

in utroque et ex utraque natura, et Deus permansit

132



Christus, diverse symbolen

cum Patre, et ad redemptionem nostram, homo mor-
talis factus est, ex virgine matre.

Cfr. Chapeauville, Gesta Pontificum Tongrensium, Tra-
jectensium, et Leodiensium, Gesta Sti Lamberti. Leodii,
1612, I, p. 365.

235 .

Aan het einde der Middeleeuwen wordt Christus wel
voorgesteld als Apotheker, als bereider van de artsenij,

die de ziel de gezondheid hergeeft. Nog later zien wij

Hem afgebeeld als geneesheer, terwijl Hij het mensen-
hart als een urinefles tegen het licht heft en beschouwt.

Cfr. Brzygowski, Jésus-Christ représenté comme Apothi-
caire. Revue de 1 ’art chrétien, 1907, p. 184 ss. ; A. Nagele,
Christus als Apotheker, Archiv für christliche Kunst,
1908, S. 69 fi.

236 .

Op een houtsnede van Titiaan, Triumphus Christi,

trekken de vier Wezens de zegekar van Christus, de
vier Latijnse kerkvaders helpen ieder aan een wiel de
wagen voortduwen. Figuren uit de oude Wet en de
Sibyllen gaan haar vooraf, de apostelen en heiligen vol-
gen. Deze voorstelling gaat wellicht terug op Savona-
rola’s Trionfo della Croce.

133



Eerste Boek : De Godheid

XIV

CHRISTUS,
DIERENSYMBOLEN

237.

Christus zelf vergelijkt zich in de Evangeliën met de

kloek, die haar kuikens onder haar vleugelen wil

verzamelen.

Ierusalem, Ierusalem, quae occidis prophetas, et lapi-

das eos, qui ad te missi sunt, quoties volui congregare

filios tuos, quemadmodum gallina congregat pullos

suos sub alas, et noluisti ? (Matth. 23, 37 ;
zie ook

Luc. 13, 34)-
11 * 19IW IÏ99 HU* 1‘j L>tJl llOlHOil c ivü 9cU[iJ£J 701/

238.

Tevens vergelijkt Christus zichzelf met de koperen

slang, door Mozes in de woestijn opgericht. Gelijk

zij in de woestijn verheven werd, zo moet ook de

Zoon des Mensen verheven worden.

Et sicut Moyses exaltavit serpentem in deserto : ita

exaltari oportet Filium hominis. (Joh. 3, 14).

239.

Het voornaamste dierensymbool van Christus is on-

getwijfeld het Lam : reeds de profeten zagen Hem als

het Lam, dat ter slachtbank geleid wordt.
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Is- 53. 7-

7. Oblatus est quia ipse vo-

luit, et non aperuit os suum

:

sicut ovis ad occisionem

ducetur, et quasi agnus co-

ram tondente se obmutes-
cet, et non aperuit os suum.

Hij is opgeofferd, omdat Hij

het zelf gewild heeft en Hij

heeft Zijn mond niet ge-

opend
;

gelijk een schaap
wordt Hij ter slachtbank
geleid en gelijk een lam,

dat voor de scheerder niet

blaat en zijn mond niet

opent.

Jer. 11, 19.

19. Et ego quasi agnus En Ik ben als een zacht-

mansuetus, qui portatur ad moedig lam, dat naar het

victimam. offeraltaar gedragen wordt.

Het was evenwel het woord van Johannes de Doper :

« Ziet het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der

wereld », dat de voornaamste aanleiding vormde tot de

algemene verspreiding van dit symbool.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi.

(Joh. 1, 29 ; 36).

240.

De Evangelist Johannes ziet in zijn Openbaring het

geslachtofferde Lam op Zijn hemelse troon, omringd
en aanbeden door de Engelen en de vierentwintig ou-

derlingen : Waardig is het Lam, dat geslachtofferd

werd, te ontvangen de macht, de rijkdom en de wijs-

heid, de sterkte, de eer, de glorie en de zegening.

Dignus est Agnus, qui occisus est, accipere virtutem,

et divinitatem, et sapientiam, et fortitudinem, et hono-

rem, et gloriam, et benedictionem. (Apoc. 5, 12).

241.

Ook de Apostel Petrus duidt in zijn eerste brief op
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Christus als op het vlekkeloze Lam, door welks bloed

de Christenheid werd vrijgekocht. :

...pretioso sanguine quasi agni immaculati Christi...

(I Petr. i, 19).

242.

De prefatie van Pasen zegt : Ipse enim verus est Agnus,

qui abstulit peccata mundi.

Men zie verder : Apoc. 21 ,
22-24 ,

en *4> 4 v -

243.

Het Lam op het Kruis : dit motief, dat wij later in de

kunst herhaaldelijk zullen aantreffen, vinden wij reeds

bij de dichter St. Venantius Fortunatus
(530

-609). In

zijn hymne ter ere van het H. Kruis, Pange, lingua,

gloriosi proelium certaminis, schrijft hij :

Agnus in crucis levatur immolandus stipite...

Het Lam, dat geslachtofferd gaat worden, wordt ver-

heven op het kruishout.

244.

In de hymne En, clara vox redarguit (Breviarium

Romanum, tempore adventus, ad Laudes), heet het :

En, Agnus ad nos mittitur

Laxare gratis debitum :

Omnes simul cum lacrimis

Precemur indulgentiam.

245.

Tu niveus per ovile tuum
Agnus hiarelupum prohibes

Zie een Lam wordt tot ons

gezonden,

om zonder meer onze schuld

op zich te nemen,

laten wij nu allen tesamen

in tranen

om toegeeflijkheid smeken.

Sneeuwwit Lam, dat de

wolf verhindert binnen te
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Sub juga tigridis ore pre- dringen in Uw schaapstal

mens. en dat de muil van de tijger

bedwingt...

Aurelius Prudentius Clemens, Cathemerinon, III, i68ss.

246 .

Vanaf de 4de eeuw zien wij een nieuw motief in de

kunst opkomen: het Lam Gods,soms door het Christus-

monogram, een nimbus of het kruis onderscheiden,

staande op een berg, van waaruit de vier Paradijs-

stromen ontspringen. Men vindt het op de latere sarco-

phagen en de mozaieken. Het werd niet steeds met

even grote gretigheid aanvaard : het Concilium Quini-

sextum (692) raadde zelfs aan deze voorstelling door de

beeltenis van Christus te vervangen. Vgl. afb. 6.

Cfr. Kaufmann, 285 ;
zie de tekst der bepaling van het

Concilium Quinisextum bij Beissel, 186, 3 ; ibid., 209.

247 .

Dit motief berust op twee teksten der Apokalyps :

Ecce Agnus stabat supra montem Sion (14, 1).

Et ostendit mihi fluvium aquae vitae, splendidum tam*

quam crystallum, precedenten de sede Dei et Agni.

(22, 1).

Voor de namen der Paradijsrivieren, zie Gen. 2, 11-14.

Zij symboliseren de vier Evangeliën.

Als voorbeeld noemen wij de absis-mozaiek in de onder

Paus Felix IV gebouwde kerk van St. Cosmas en

Damianus aan het Forum Romanum.

248 .

Samen met de duif en het anker komt het Lam in de

2de eeuw reeds voor op het graf ener christin Faustinia-

num (Catacomben van St. Callistus).

Afb. bij Marucchi, 300, Fig. 121.
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249 .

Christus, het Paaslam.

Paulus, I Cor. 5, 7.

F-tenim Pascha nostrum Immers ons Paaslam, Chris-

immolatus est Christus. tus, is geslacht.

In de prefatie van Pasen zingt de H. Kerk : cum Pascha

nostrum immolatus est Christus.

250 .

De sequentie van Paasdag

Victimae paschali laudes

immolent Christiani.

Agnus redemit oves :

Christus innocens Patri

reconciliavit peccatores.

heft aan :

Laat nu de Christenen hun
zangen aan het goddelijk

Paaslam wijden.

Het Lam kocht vrij descha-

pen ;

Christus de schuldeloze ver-

zoende de zondaars met
de Vader.

251 .

Zie verder de hymne Ad regias agni dapes (Breviarium

Romanum, tempore paschali, ad vesperas).

Jam Pascha nostrum Christus est,

Paschalis idem victima.

Oorspronkelijk luidde de tekst :

Jam Pascha nostrum Christus est,

Qui immolatus agnus est.

252 .

Een der vroegste voorbeelden van het Lam op het

Kruis is een stenen kruis in het Museo Nazionale te

Ravenna, uit de 5de eeuw. Het Lam van het Ciborium
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van S. Marco te Venetië (6de eeuw) is geplaatst tussen

de beide gekruisigde moordenaars.

Cfr. L. Bréhier, L’Art Chrétien, Paris, 1918, p. 82 ;
Adolfo

Venturi, Storia dell’arte Italiana, I, Milano, 1901, p. 274.

253 .

Zelfs in de Middeleeuwen zien wij nog vaak het Lam
Gods op de achterkant van crucifixen aangebracht.

Dit is geheel naar het voorschrift van Durandus,

die de kunstenaars van zijn tijd afraadt het Lam
op het kruis voor te stellen, maar die er geen bezwaar

tegen heeft, dat op een andere plek van het crucifix

een Lam wordt afgebeeld, om er op te wijzen, dat

Christus het ware Lam is, dat de zonden op zich geno-

men heeft.

Cfr. Durandus, III, 6.

254 .

Veelvuldig vinden wij het Lam Gods afgebeeld met de

kruisstandaard liggend op het met zeven zegels geslo-

ten boek der Apocalyps. Dikwijls staat er vóór het

Lam een kelk, die het bloed opvangt.

255 .

In het Eucologium van het Bisdom Poitiers komt in

de hymne bij de Vespers van het feest van ’s Heren

Besnijdenis de volgende strophe voor :

Non placet fusus cruor ho- U behaagt niet het gevloei-

stiarum, de bloed der offerdieren.

Quod mihi aptasti. Pater, Ziehier, o Vader, het li-

ecce corpus : chaam, dat Gij mij ge-

schonken hebt.
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Agnus implebo moriens fi- Als het ware Lam, zal ik de

guras voortaan onnuttevooraf-

beeldingen vervullen

Verus inanes. door te sterven.

Cfr. Charbonneau-Lassay, 162.

256 .

Op de sarcophaag van Junius Bassus (359) zijn epi-

soden uit het leven van Christus weergegeven door

lammeren. Ook Christus zelf verschijnt er en werkt er

Zijn wonderen in de gedaante van een Lam.

257 .

De samenhang met de Eucharistie is o. a. gegeven in

hetgeen de priester vóór de uitreiking der H. Communie

spreekt : Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.

258 .

Het Lam Gods, dat Zijn hartebloed uitgiet in de kelk

is in de meeste gevallen een eucharistisch symbool.

Wij vinden deze voorstelling zeer vaak op Hostievor-

men.

259 .

Op een fresco van S. Domitilla en een dergelijk in SS.

Pietro e Marcellino draagt het Lam de herdersstaf en

de melkemmer, zodat het Lam daar de Goede Herder

vervangt.

260.

De meest beroemde en monumentale verheerlijking

van het Lam Gods, ons door de Middeleeuwen nagela-

ten, is de polyptiek van v. Eyck in de St. Baafs te

Gent.
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261 .

Volgens de nieuwere opvattingen, voorgestaan o. a.

door Wilpert en Dölger, bij wie zich Künstle, Schultze,

en vele anderen (b. v. ook Molsdorf, door dit symbool

zelfs niet te noemen), aansluiten, is de vis, (IX&YZ)
in de beeldende kunst geen symbool van Christus, doch

in de meeste gevallen een aanduiding van de wonder-

bare spijziging der vijfduizend. In verband hiermede

draagt hij dan ook de broodkorven. Oudere schrijvers,

b. v. ook nog Kaufmann, beschouwen het als « das

wichtigste und vielleicht alteste aller Symbole,... unter

dem Christus zu verstehen ist. »

Cfr. Jos Wilpert, Die Malereien der Katakomben Roms.
Freiburg, 1903, S. 46 ; F. J. Dölger, Das Fischsymbol in

frühchristlicher Zeit, Bd. I : Religionsgeschichtliche und
epigraphische Untersuchungen. Römische Quartalschrift

etc. Supplementsheft 17, 1910 ;
Idem : IX0YC, Rom,

1910 etc. ; Künstle, I, 17 ; Schultze, 79 v. ;
Kaufmann,

266 vv.

262 .

Toch is de vis ontegenzeglijk een symbool van Christus,

doch vrijwel uitsluitend in de litteraire symboliek. Het

acrostichon IXQYX staat voor ’lrjaovs Xpurros Qeov

Ylós XaiTTjp. Behalve een belijdenis van Christus’

Godheid bevat het een protest tegen de keizercultus,

doordat wij er een soortgelijke formuleering in ont-

moeten als op de randschriften van sommige Alexan-

drijnse munten van Keizer Domitianus (81-96), lui-

dende : AvTOKpa/ratp Kaïcrap, &eov vlos Aopunavos

Hefiaarós Tepp-aviKÓs
(
AYT KAC &EOY YIOC

AOMIT GEB rEPM.)
Deze formule gaat terug op de uit de tijd van keizer

Augustus afkomstige formule : Imperator Caesar, divi
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(Caesaris) filius, pater patriae. Niet eerder dan onder

Hadrianus (117-138) schijnt het acrostichon onder de

Christenen gebruikelijk te zijn geworden.

263 .

De leeuw als symbool voor Christus berust op Apoc. 5,

5. Ecce vicit leo de tribu Juda. Zie, overwonnen heeft

de leeuw uit de stam van Juda. De oudchristelijke

kunst heeft dit motief nimmer toegepast ; in de vroege

Middeleeuwen vinden wij het slechts hier en daar, b. v.

in de Bijbel van Karei de Kale en op een niet meer
bestaand glasvenster te St. Denis.

Molsdorf noemt bovendien nog een fragment van de

koorbanken uit de Stiftskerk van Berchtesgaden, thans

in de Nationalmuseum te München. Op deze hout-

sculptuur uit het begin der 14de eeuw is de leeuw door

wijngaardranken omgeven.

264 .

Vermelden wij bovendien nog een miniatuur uit het

Liber Aureus van St. Emmeran (9de eeuw), waar de

leeuw omgeven is door de vier evangelistensymbolen,

met het bijschrift :

Hic leo surgendo portas confregit Averni,

Qui nunquam dormit, nusquam dormitat in aevum.

Hier werden de poorten der hel opengebroken door de

Leeuw, die verrijst : Hij slaapt nooit en sluimert ner-

gens in eeuwigheid.

Cfr. Beissel, 200 v.

265 .

Volgens Honorius van Autun is Christus het jong der

leeuwin. Immers de leeuwin brengt haar jong dood ter

wereld, dat echter na drie dagen door het gebrul van
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de leeuw tot het leven gewekt wordt. Zo verbleef ook

Christus drie dagen in het graf, maar op de derde dag

stond Hij op, gewekt door de stem des Vaders.

266 .

Deze gedachte vinden wij weergegeven in de volgende

versregels van Abelardus (1079-1142) :

Ut leonis catulus

Resurrexit Dominus,
Qui rugitus patribus

Die tertio

Suscitat vivificus

Teste physica.

267 .

Christus’ Koningschap wordt gesymboliseerd door de

griffioen, half leeuw, half arend. Dit dier verenigt in

zich de kenmerken van de koning der aarde (leeuw) en

van de koning der lucht (arend). Zo is hij een beeld van

Christus, de Koning van hemel en aarde.

268 .

Volgens de Physiologus is de eenhoorn zulk een wild

dier, dat de jagers het vrijwel niet vermogen te vangen.

Dit gelukt slechts als een maagd in de nabijheid van

de eenhoorn is : ziet hij haar, dan vlucht hij in haar

schoot en de jagers krijgen kans hem te overweldigen.

Christus is de eenhoorn, die in de schoot der Maagd

Maria de menselijke natuur aanneemt en zich op deze

wijze uitlevert aan hen, die hem achtervolgen. Isidorus

van Sevilla (f 636) schijnt als eerste deze symboliek

benut te hebben, doch zij wordt eerst algemeen, als in

de nde en 12de eeuw de Physiologus in de volkstaal

vertaald wordt.

Als de oudste voorstelling beschouwt men een minia-
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tuur in een 12de eeuwse Antiphonarium te Einsiedeln.

Zij stelt de Annunciatie voor : Gabriel, met een jacht-

hoorn, knielt voor Maria, in wier schoot de Eenhoorn
zijn kop neervleit. Op latere voorstellingen worden nog

jachthonden toegevoegd : soms zijn het er drie en zij he-

ten dan Fides, Spes en Charitas, ofwel Caritas, Veritas

en Humilitas. Meestal zijn het er vier, met de namen
Misericordia, Veritas, Justitia en Pax.

In latere tijden speelt het tafereel zich af in de « hortus

conclusus ». Zie n° 426, 1015. Zie afb. 36.

Cfr. Male, II, 56 ; Künstle, I, 87, 124 ; Charbonneau-Las-
say, 341 v. ; Dr. F. Schneider, La Legende de la Licorne

ou du Monocéros, Revue de 1 'art Chrétien, 1888, p. 16 ss. ;

Molsdorf, 23.

269 .

Het verhaal, als zou de pelikaan het vermogen bezitten

met zijn bloed zijn jongen ten leven te wekken, staat

reeds in de Physiologus te lezen, doch is waarschijnlijk

veel ouder. Christelijke lampen uit Carthago (3de eeuw)

zijn versierd met de beeltenis van de pelikaan.

Cfr. L. Delattre, Carthage, Symboles eucharistiques, 91.

270 .

De pelikaan voedt zijn jongen niet met zijn bloed, maar
besproeit hen er mee. Zodoende is hij het symbool van
de Lijdende Christus.

271 .

Een der voornaamste oorzaken van de grote versprei-

ding van het symbool van de zijn jongen ten leven wek-

kende pelikaan en van zijn overgang op de Eucharistie,

is te zoeken in de bekende strofe van St. Thomas van
Aquine’s Sacramentshymne Adoro Te :

144



Christus, Dierensymbolen

Pie Pelicane, Jesu Domine,

Me immundum munda tuo
sanguine,

Cuius una stilla salvum fa-

cere

Totum mundum quit ab
omni scelere.

272 .

Liefderijke Pelikaan, Heer
Jesus,

Zuiver mij onzuivere door
Uw bloed.

Waarvan één enkele drop-
pel vermag schoon te

wassen,

Heel de wereld van al haar
misdaden.

In verband met de in n° 270 gegeven symboliek,

brengt men dikwijls de pelikaan met zijn jongen aan

boven de kruistitel.

273 .

Soms wordt de pelikaan weergegeven met de psalm-

tekst : Similis factus sum in pelicano solitudinis. Ik

ben gelijk geworden aan de pelikaan der eenzaamheid.

Deze voorstelling symboliseert misschien Christus bij

Zijn doodstrijd in de Hof van Olijven. (B. v. glasraam

in de Kathedraal van Bourges).

274 .

Dante noemt Christus de pelikaan, waar hij spreekt

over St. Jan de Evangelist

Questi è colui che giacque

sopra’ 1 petto

del nostro pellicano ; e

questi fue

di su la croce al grande
officio eletto.

Paradiso, XXV, 112 ss.

Ziehier degene, die rustte

aan de borst

van onze Pelikaan en die

vanaf het kruis voor de
grote taak werd uitver-

koren.

275 .

De pelikaan opent steeds zijn rechterborst, gelijk ook



Eerste Boek : De Godheid

Christus de zijdewond in de rechterborst draagt. Voor-

stellingen van de pelikaan, die zijn linkerborst opent

zouden volgens Charbonneau-Lassay van ma9onnieke

oorsprong zijn.

Cfr. Charbonneau-Lassay, 566 vv.

276 .

Volgens de Physiologus, die het verhaal aan Plinius

en Ovidius ontleent, is de Phoenix een vogel, enig in

zijn soort op heel de wereld. Hij leeft vijfhonderd jaar

en wordt dan verjongd in het vuur. Vanaf de eerste

christeneeuwen gold hij als symbool van de lijdende

en verrijzende Christus.

277 .

St. Clemens, Paus, schrijft omstreeks 79 aan de kerk

van Korinthe : Ziet, welk een paradoxaal verschijnsel

plaats grijpt in de regionen van het Oosten, in Arabië :

« er is daar een vogel, Phoenix genaamd, enig in zijn

soort, want hij leeft vijfhonderd jaren », waarna hij

geheel de geschiedenis van de wondervogel verhaalt.

« Moeten wij dan, zo waagt hij tenslotte, menen, dat

het een groot en verwonderlijk feit is, dat Hij, die het

heelal gemaakt heeft, de verrijzenis bewerkstelligt van

hen, die Hem in heiligheid gediend hebben, hun ver-

trouwen stellend in een heldhaftig geloof, als Hij ons,

door deze vogel de grootmoedigheid van Zijn belofte

voor ogen stelt ?
»
(Epist. Ad Corintios, XXV, 1 ss.

Zie Dr. D. Franses, De Apostolische Vaders, 1941,

70 v.).

Soortgelijke uitspraken vinden wij in de Constitutiones

Apostolicae, (3de eeuw), bij Commodianus (± 230),

Cyprianus, Lactantius, Tertullianus, Origenes, St. Cy-

rillus van Jeruzalem, St. Gregorius van Nazianze,
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St. Ambrosius, St. Epiphanius, en vele anderen. Zie

n° 625.

278 .

Veelvuldig zien wij de Phoenix voorgesteld als zittend

op een palmboom. Behalve in de catacomben ontmoe-
ten wij het op mozaïeken, o. a. in St. Jan van Lateranen.
Gewoonlijk is het Christus zelf, die de H. Paulus op
deze symbolische Phoenix wijst. Bosio brengt de voor-
stelling in verband met de passage uit het Hooglied,
waar gezegd wordt : Ascendam in palmam, et appre-
hendam fructus eius. Ik zal de palmboom beklimmen
en zijn vruchten plukken. (Cant. 7, 8.)

279 .

Slechts zelden is de duif een symbool van Christus. Wij
ontmoeten haar als zodanig in de volgende verzen van
Aurelius Prudentius Clemens (348-410) :

Tu mihi, Christe, columba Wees Gij, o Christus, voor
potens, mij de machtige duif, die de

Sanguine pasta cui cedit bloeddorstige roofvogel (de
avis. duivel) doet wijken.

(Cathemerinon, III, 166 s.). Zie ook n° 166.

280 .

De Eucharistische Duif, bestemd voor het bewaren
der H. Gedaanten, hangende boven de middeleeuwse
altaren, kan slechts in verwijderde zin als symbool
van Christus gelden.

281 .

De adelaar als symbool van Christus gaat ook op de
Physiologus terug. Honorius van Autun (f 1130) om-
schrijft het in een preek in Ascensione Domini als
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volgt : De adelaar vliegt het hoogste van alle dieren en

hij is het enige schepsel, dat het waagt in de zon te

blikken. Als hij zijn jongen vliegen leert, zweeft hij

eerst boven hen, om hen daarna op zijn uitgebreide

vleugels te nemen. Zo heeft zich ook Christus in de

hemel boven alle Heiligen verheven, omdat hij aan de

rechterhand des Vaders gezeten is. Hij heeft de vleu-

gelen van het kruis over ons uitgebreid en ons, gelijk

het verloren schaap op Zijn schouders gedragen. (Zie

n° 192).

Cit. bij Künstle, I, 87 v. Zie verder o. m. Franciosi,

L’Aquila, Siena, 1887.

282 .

Ouder is de adelaarssymboliek, die wij vooral in de

Koptische kunst ontmoeten. Boven de kop van de

welhaast heraldisch gestyleerde arend prijkt het kruis

in een krans. Gewoonlijk draagt hij een ronde of kruis-

vormige bulla om de hals en een kruis of de anX in de

bek. Waar deze motieven veelvuldig op graf-stenen

aangetroffen worden, duiden zij mogelijkerwijze op de

opstanding : renovabitur ut aquilae juventus tua

(Ps. 102, 5).

283 .

De Caladrius (Chaladrius, Cladrius, Charadrius, Kalan-

der, Kalader, enz.) is een legendarische vogel, die

eveneens als symbool van Christus geldt. « Er bestaat

een vogel, Caladrius geheten, aan wien men gewaar
wordt of een zieke aan de dood ontsnappen zal of niet.

Men plaatst daartoe de vogel naast de zieke : als deze

sterven moet wendt hij de kop af ; is de zieke daaren-

tegen voorbestemd om beter te worden, dan vestigt de

vogel zijn blik op hem en zuigt de ziekte in zijn geopen-
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de snavel op. Dan vliegt hij naar buiten in de stralen

der zon en de ziekte die hij in zich opgenomen heeft,

trekt als zweet uit zijn lichaam en de zieke is genezen.

De witte Caladrius is Christus, uit een Maagd geboren.

Hij is naar de zieke toegegaan, toen Zijn Vader Hem
afvaardigde om het mensdom te redden. Hij heeft Zijn

aangezicht van de Joden afgewend en hen aan de dood

overgelaten ; naar ons echter heeft Hij zich toegekeerd

en op het kruis al onze zonden op zich genomen. Een

bloedig zweet brak Hem uit en tenslotte is Hij met ons

vlees wederom tot de Vader opgeklommen en ons

allen heeft Hij de redding gebracht».

Honorius van Autun, Cit. als boven.

284 .

De haan als zinnebeeld van Christus duidt op de Over-

winnaar van de macht der duisternis en der boze gees-

ten, op Hem, die oproept tot de arbeid in de heldere

dag, de Rechter, die de sluimerende wakker schudt

uit de slaap des doods.

285 .

Ales diei nuntius

Lucem propinquam praeci-

nit

:

Nos excitator mentium

Jam Christus ad vitam
vocat.

Aurelius Prudentius

De vogel, bode van de dag.

Zingt reeds van het licht,

dat komen gaat :

Ons roept de levenwekker

Christus

Tot nieuw leven op.

Clemens, Cathemerinon, I, 1-4.

286 .

Het woord van de Psalmist, Ego autem sum vermis et

non homo, Ik ben een worm en geen mens (21, 7),
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wordt door de liturgie in de mond van de lijdende

Christus gelegd. (Eerste nocturn der Donkere Metten

van Goede Vrijdag).

287 .

De oudtestamentische zondenbok geldt als voorafbeel-

ding van Christus. Hircus est Christus, ut in Levitico

hircus emissarius peccata populi portabat : quod

Christus in mundum a Patre missus humani generis

peccata portabat. De zondenbok is het beeld van

Christus : want gelijk de zondenbok in het boek

Leviticus (16, 5 vv.) de zonden van heel het volk

droeg, zo droeg Christus, door de Vader naar de wereld

gezonden, de schulden van het menselijk geslacht.

Cfr. Rhabanus Maurus ;
Migne, P. L., CXII, 954.

288 .

De Tetramorph als symbool van Christus.

Ezechiel I, 5-11.

5... et in medio eius simuli-

tudo quattuor animalium :

et hic aspectus eorum, si-

mulitudo hominis in eis.

6. Quattuor facies uni, et

quattuor pennae uni.

7. Pedes eorum pedes recti,

et planta pedis eorum quasi

planta pedis vituli, et scin-

tillae quasi aspectus aeris

candentis.

8. Et manus hominis sub

pennis eorum in quattuor

5. ...en van binnen uit (de

wolk) verscheen de gedaan-

te van vier wezens ;
aldus

was hun voorkomen : zij

hadden de gedaante van
een mens.
6. Elk had vier gezichten

en elk had vier vleugels.

7. Hun benen waren recht,

hun voet was als een run-

derhoef, maar glinsterend

als gepolijst koper.

8. En zij hadden mensen-

handen onder hunne vleu-
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partibus : et facies, et pen-

nas per quattuor partes ha-

bcbant.

g. Iunctaeque erant pennae
eorum alterius ad alterum.

Non revertebantur cum in-

cederent : sed unumquod-
que ante faciem suam gra-

diebatur.

io.Similitudo autem vultus

eorum : facies hominis, et

facies leonis a dextris ipso-

rum quattuor :

Facies autem bovis sini-

stris ipsorum quattuor, et

facies aquilae desuper ipso-

rum quattuor.

1 1 . Facies eorum, et pennae
eorum extentae desuper :

duae pennae singulorum
iungebantur, et duae tege-

bant corpora eorum...

Ibid. io, 14.

14. Quattuor autem facies

habebat unum : facies una,

facies cherub : et facies

secunda, facies hominis : et

in tertio facies leonis : et

in quarto facies aquilae.

gelen aan hun vier zijden :

gezichten en vleugels had-

den zij alle vier gelijk.

9. Hun vleugels raakten el-

kaar. Bewogen zij zich, dan
keerden zij zich niet om,

maar ieder ging recht voor

zich uit.

10. De gelijkenis hunner

aangezichten nu was deze :

eerst het gelaat van een

mens, dan rechts het gelaat

van een leeuw bij alle vier,

links het gelaat van een

stier bij alle vier, en daar-

enboven het gelaat van een

adelaar bij alle vier.

11. Zo dan waren hun aan-

gezichten ;
hun vleugels wa-

ren erboven uitgebreid :

met twee vleugels raakten

zij aan elkander en met
twee andere bedekten zij

hun lichaam.

14. Ieder der cherubijnen

had vier gezichten, het ge-

laat van de eerste was dat

van een Cherubijn, het ge-

laat van de tweede was het

gelaat van een mens, dat

van de derde het gelaat van
een leeuw, dat van de vier-

de het gelaat van een ade-

laar.
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Apoc. 4, 6.

6. ...et in medio sedis, et in

circuitu sedis quattuor ani-

malia plena oculis ante et

retro.

7. Et animal primum simile

leoni, et secundum animal

simile vitulo, et tertium

animal habens faciem quasi

hominis, et quartum animal

simile aquilae volanti.

8. Et quattuor animalia,

singulaeorumhabebantalas

senas : et in circuitu, et

intus plena sunt oculis : et

requiem non habebant die

ac nocte, dicentia : San-

ctus, Sanctus, Sanctus Do-
minus Deus omnipotens,

qui erat, et qui est, et qui

venturus est.

6. ...en vóór de troon en

rondom de troon waren vier

wezens vol ogen van voren

en van achteren.

7. En het eerste wezen ge-

lijkt op een leeuw, hettwee-

de op een jonge stier, het

derde heeft als het gelaat

van een mens en het vierde

gelijkt op een adelaar in

zijn vlucht.

8.

En de vier wezens hebben
ieder vier vleugels, en rond-

om en van binnen zijn zij

bedekt met ogen en zij hou-

den dag en nacht niet op te

zeggen : Heilig, heilig, hei-

lig is de Heer, de God, de

almachtige, die was, die is

en die zijn zal.

289 .

Volgens Irenaeus (f rond 202) was het de Logos zelve,

die Ezechiel in zijn visioen aanschouwde (Adv. haer.

IV, 20, 10 s. ;
III, 11, 8). De wezens hebben vier aan-

gezichten en deze zijn afbeeldingen van de werking

van Gods Zoon. De Leeuw beduidt het sterke, vorste-

lijke en koninklijke, dat Hem eigen is ; de Stier

wijst op Zijn priesterdom en op Zijn offer. De Mens
herinnert aan Zijn mensheid, de Adelaar in de vlucht

aan de genade van de op de Kerk neerdalende Geest.

290 .

Houdt men voor ogen, dat de vier Wezens hier niet de
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Evangelisten (zie n° 181) maar de operatio van de

Godmens verbeelden, dan is hun aanwezigheid rondom
Christus, tronend in de zgn. Majestas Domini, volko-

men verstaanbaar.

291 .

Deze verklaring van de inhoud der Majestas Domini
lijkt waarschijnlijker, dan die welke wordt voorgesteld

door Charbonneau-Lassay, die in de vier Wezens, niet

de vier Evangelisten, maar de vier Evangeliën wil zien,

dus Christus’ woord en leer, ja, Christus zelf. Deze uit-

legging steunt op geen enkel litterair getuigenis.

292 .

In de vroege Middeleeuwen wordt de Majestas Domini

zeer veelvuldig aangewend als tympaanvulling boven

kerkdeuren. In ons land is slechts één voorbeeld daar-

van aan te wijzen en wel te Maastricht, in de klooster-

gang der St. Servaaskerk (einde der 12de eeuw. Zie

afb. 3. Vrgl. n° 182).

293 .

Uitgaande van de tekst van Ezechiël hebben sommige
kunstenaars de tetramorph voorgesteld als één lichaam

met vier hoofden. Daarbij ontlenen zij details aan de
beschrijving van Johannes : zes vleugels in de plaats

van vier, ogen, die het lichaam en de vleugels bedekken.

Zelfs Isaias’ op de Serafijnen betrekking hebbend

visioen schijnt sommige dezer voorstellingen beïnvloed

te hebben.

294 .

Als voorbeelden halen wij aan : een fresco uit de nde
eeuw in het Vatopedi-klooster op de berg Athos ; de

vierhoofdige tetramorph heeft zes vleugels en de voeten
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rusten op twee gevleugelde raderen. De vleugels zijn

geheel met ogen bezaaid.

Eveneens uit de nde eeuw dateert een miniatuur uit

de Bijbel van Lobbes in het Museum te Doornik.

Zij inspireert zich uitsluitend op Ezechiël’s visioen :

de tetramorph heeft slechts vier vleugels en zijn voeten

hebben de vorm van hoeven. Voorts bezit het Louvre

een email-paneel met de voorstelling van een veel-

vleugelige tetramorph, dat wellicht uit de 13de eeuw

dateert.

295 .

De tetramorph als symbool van Christus wijst op diens

Koningschap. Immers is de mens de koning der schep-

ping, de leeuw de koning der dieren, de arend de

koning der luchten, de stier de koning der offerdieren.

Het aangezicht van de leeuw duidt Christus aan als

koning.dat van de mens wijst op zijn menselijke natuur,

de stierenkop getuigt van Hem, dat Hij offeraar is en

tevens offerande, de adelaar, dat Hij, God en tevens

mens, van de hemel is nedergedaald en wederom daar-

heen is teruggekeerd.

Cfr. Charbonneau-Lassay, 35, 89.

296 .

Petrus van Capua (begin der 13de eeuw) omschrijft de

christologische symboliek van de tetramorph aldus :

Fuit homo nascendo, vitulus moriendo, leo resurgendo,

aquila ascendendo. Hij, Christus, was mens door Zijn

geboorte, rund door Zijn dood, leeuw door Zijn ver-

rijzenis, adelaar door Zijn hemelvaart. Reeds heel vroe-

ger vinden wij deze zelfde gedachten in beeld gebracht

op miniaturen in een Evangeliarium van het begin der

nde eeuw te München (Codex lat. 4454 ; afbeeldingen
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bij G. Leidinger : Miniaturen aus Handschriften der

Staatsbibliothek zu München VI. Taf. 14, 16, 18, 20).

Cfr. Charbonneau-Lassay, 89 v.
;
Spicilegium Solesmense,

III, 2, 16 ; Molsdorf, 15 v.

297 .

In het beroemde Evangeliarium van Uta te München
lezen wij :

In Christo completa est visio hominis nascendo.

In Christo complebitur visio leonis resurgendo.

In Christo complebitur visio vituli immolando.
In Christo completa est visio aquilae ascendendo.

Cfr. Beissel, 262.

298 .

Talrijk zijn de versregels, die deze zelfde gedachte

uitdrukken. Wij laten er hier enkele volgen.

Hildebert de Lavardin, aartsbisschop van Tours,

12de eeuw :

Christus Homo, Christus Vitulus, Christus Leo, Christus

Est Avis, in Christo cuncta notore potes.

Est Homo dum vivit, Bos dum moritur, Leo vero

Quando resurgit, Avis quando superna petit.

Parijs, Evangeliarium der 14de eeuw (Cfr. Didron,

Iconographie, 278) :

Quattuor haec Dominum signant animalia Christum :

Est homo nascendo, vitulusque sacer moriendo.

Et leo surgendo, coelos aquilaque petendo.

Nee minus hos scribas animalia et ipsa figurant.

Adam van St. Victor (t 1177) :

Natus homo declaratur,

Vitulus sacrificatur,

Leo mortem depredatur,

Sed ascendit aquila.
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Bijbel te München uit de 13de eeuw (Codex lat. 6101) :

Est homo dum vivit
; bos dum moritur ; leo tandem

Quando resurgit ; avis, quando superna petit.

299 .

Tenslotte wijzen wij op een in Lydië gevonden inscrip-

tie, die de volgende woorden te lezen geeft :

tó? av&poTTOS ëna&ev ; a>S Xéiov èviKr/oev; cós aeros

iTreTaa&T) ; o'js fioa^os èrvO-r].

Cfr. Denkschriften der Wiener Akademie der Wissenschaf-

ten. Philol.-hist. Klasse, LIV, 127.

300 .

Het symbool van Christus als visser met de hengel

spruit voort uit Matth. 4, 19 : Ik zal U tot mensen-

vissers maken. Reeds Cyrillus van Jerusalem (t 386)

zegt
:
Jesus vangt U met de angel, niet om U te doden,

maar om U door de dood het leven te schenken.

(Procatechese, 5, Migne, P. G. XXXIII, 343) en Cle-

mens van Alexandrië (t omstreeks 217) spreekt in zijn

Hymnus ad Christum Salvatorem (23 vv.) als volgt

:

Piscator animantium
Qui servantur
Pelagi vitii

Pisces sacratos

Unda ex infesta

Jucunda vita inescans.

Visser van mensen.
Gij redt de vissen,

die in de zee der zonde
zwemmen

uit de onveilige wateren

hen lokkend met het geluk.

Wij vinden dit motief slechts in de vroeg-christelijke

periode, vooral in de sarcophagen-kunst. Evenwel is

het niet steeds uit te maken of het symbolisch bedoeld

is.

Cfr. Liselotte Stauch, in R. D. K., I, 694 v. ; Kaufmann,

269 ; Charbonneau-Lassay, 742 vv.
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301 .

Augustinus vergelijkt Christus met de vis, die door de

jonge Tobias levend op de oever getrokken wordt. Zijn

hart, verbrand door de pijnen zijner Passie, verjaagt

de duivel.

Cfr. Tob. 6 ; S. Augustinus, Sermo IV de SS. Apost. Petro

et Paulo.

:d .dn)
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XV

CHRISTUS-SYMBOLEN
IN HET KERKGEBOUW

(Nagenoeg ieder onderdeel van het kerkgebouw is door
de Middeleeuwse en latere schrijvers in symbolisch
verband gebracht met Christus. Wij bepalen ons hier
daarom tot de voornaamste voorbeelden en verwijzen
naar het Achtste Boek, blz. 673 w.)

302 .

De kerkdeur symboliseert Christus, die zich immers
zelf aanduidt als ostium (Joh. 10, 7), door dewelke men
slechts toegang heeft tot de Vader (Joh. 14, 6).

303 .

Volgens Sicardus en Durandus is het atrium der kerk
Christus, door wie men het hemelse Jerusalem binnen-
gaat.

Cfr. Sicardus I, 6 (Migne, P. L„ CCXIII, 29) ; Durandus,
I, 1, 20 ; Sauer, 127.

304 .

De eerste steen van het kerkgebouw is een beeld van
Christus. Hierop toch rust als op een fundament geheel
het kerkgebouw. « Niemand kan een ander fundament
leggen, dan hetwelk gelegd is, en dat immers is Jesus
Christus. » (I Kor. 3, 10, 11).

158



Christus-symbolen in het kerkgebouw

305 .

Hij is bovendien de hoeksteen, die aanvankelijk door
de bouwlieden verworpen werd.

Cfr. Is. 28, 16 ;
Psalm. 117, 22 ; Matth. 21, 42 ; Eph. 2, 19,

20.

306 .

In een Hymnus in dedicatione ecclesiae door een onbe-
kend dichter der 7de eeuw heet het :

Angularis fundamentum lapis Christus missus est,

Qui compage parietis in utroque nectitur,

Quem Sion sancta suscepit, in quo credens permanet.

307 .

Durandus noemt Christus het altaar, buiten hetwelk
niets welgevalligs aan de Vader wordt opgedragen.

Cfr. Durandus, I, 2, 4.

308 .

In de Admonitio der Subdiaken-wijding lezen wij :

Altare quidem sanctae Ecclesiae ipse est Christus, teste

Ioanne, qui in Apocalypsi sua altare aureum se vidisse

perhibet, stans ante thronum, in quo et per quem
oblationes fidelium Deo Patri consecrantur. Het altaar

der H. Kerk is Christus zelf, gelijk Joannes getuigt, die

in zijn Openbaring het gouden altaar voor de Troon
zag staan, waarop en door hetwelk de offergaven der
gelovigen aan God de Vader toegeheiligd werden. Zie

ook het Officium in Dedicatione Basilicae S. Salvatoris.

309.

Wij vinden dit symbool bij vrijwel alle Middeleeuwse
schrijvers terug. Rupertus van Deutz zegt : Altare

significat Christum, quia sic illud in templo, quomodo
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Christus toto corpori Ecclesiae dignitate et honore
praeeminet. Het altaar betekent Christus, want gelijk

dit in de kerk boven al het andere uitmunt, zo steekt

ook Christus in waardigheid en ere boven geheel het

lichaam der Kerk uit. (De div. offic. V, 30 ; Migne,

P. L., CLXX, 150).

Zie verder Honorius van Autun (Sacram. c. 10 ; Migne,

o. c., CLXXII, 745) ; Sicardus (Mitrale, I, 3 ; Migne,

o. c. CCXIII, 18) ; Durandus, I, 2, 4 ; etc.

310 .

Doch het is vooral de allaar-mensa, die bijzonder rijk

is aan Christologische symboliek. Zij is van steen en

uit één stuk, als beeld van de steen, door de Joden
verworpen, die echter de hoeksteen geworden is ; de

steen, die, zonder dat een mens hem met de hand aan-

raakte, zich losmaakte van de hoge rots en uitgroeide

tot een geweldige berg, die heel de aarde vervulde.

De vijf wijdingskruisen duiden op Christus’ wonden.
Ook symboliseren de vier kruisjes op de hoeken de vier

werelddelen, die door Christus’ kruisdood verlost wer-

den. Het vijfde in het midden herinnert er aan dat dit

te Jerusalem, het middelpunt der wereld, geschiedde

(Jer. 5,5). De relieken, in het sepulchrum der mensa zijn

volgens Honorius van Autun de in Christus verborgen

schatten van wijsheid en wetenschap. De altaanvassing

der Goede Week, waarbij de mensa door middel van
doornige twijgen met wijn en water gewassen wordt,

verbeeldt, volgens Rupertus van Deutz, het doorsteken

van Christus’ zijde, waarbij bloed en water uit de won-

de vloeide, evenals ’s Heren geseling.

Cfr. Durandus, I, 7 ; Honorius Augustodunensis, Gemma
animae, I, 135 (Migne, P. L., CLXXII, 586) ; Rupertus,

De div. offic., V, 31 (Migne, o. c., CLXX. 151 ss.).
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XVI

DE ETIMASIA,
’EroipaaLa tov &póvov.

311 .

De Etimasia is het Boek des Levens op een troon.
Soms zijn er de lijdenswerktuigen aan toegevoegd.
Het boek of de boekrol is de goddelijke Logos, verheven
op de troon des Vaders. Het motief hangt samen met
Apoc. 12, 1-4 en is een symbool van Christus als
rechter. Zie ook Ps. 9, 8 : Paravit in judicium thronum
suum, vgl. n° 314.

312 .

Reeds in de tijd van Constantijn zou de Etimasia in de
St. Pieterskerk te Rome zijn aangebracht. Op de
triomfboog van S. Maria Maggiore staat zij in de plaats
van het Lam Gods of de figuur van Christus (circa 435).
Latere voorbeelden passen zich aan Apoc. 5, 6-14 aan
en plaatsen het Lam op de troon, terwijl de verzegelde
rol op het voetkussen er voor ligt. Naast de troon staan
de zeven brandende kaarsen en de symbolen der Evan-
gelisten omgeven hem. Lager bevinden zich de vieren-
twintig oudsten, die hun kronen aanbieden. (S. Cosma
e Damiano, S. Prassede.).

Cfr. Künstle, I, 559 v. ; Kaufmann, 425 ; Molsdorf, 107 w.

1616 S.
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313 .

Oudtijds stelde men tijdens de Concilies een troon op,

waarop het Evangelieboek prijkte. Dit was vermoede-
lijk een uitbeelding der Etimasia.

Cfr. Beissel, 4.

314 .

De benaming is ontleend aan de tekst van Ps. 9, 8 vol-

gens de Griekse vertaling der Septuagint : r]Toïp,aoev

iv Kpiaei tov iïpóvov dvrov.

:'jD i .

3 T-
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XVII

SYMBOLEN VAN CHRISTUS,

ONTLEEND
AAN HET HEIDENDOM EN AAN

PROFANE MOTIEVEN

315 .

In de oud-christelijke kunst komt een enkele maal
Orpheus voor als symbool van Christus, de herdersgod

als beeld van de Goede Herder. Het zijn vrijwel steeds

uitsluitend lammeren, die naar zijn snarenspel luisteren.

In de catacomben treffen we het motief aan in S. Cal-

listo, S. Domitilla, SS. Pietro e Marcellino en S. Priscil-

la. Buiten Rome komt het slechts zelden voor.

316 .

Een beroemd voorbeeld van het Orpheus-motief biedt

de ivoren pyxis van Bobbio ; daterend uit de tweede

eeuw, zou zij door St. Gregorius de Grote aan St.

Columbanus geschonken zijn. Zij is 16 cm hoog en 13
cm in doorsnede. Orpheus is met zijn lyra te midden
der luisterende dieren gezeten

; bucolische taferelen en

mythologische figuren vullen de overgebleven ruimte.

Naar alle waarschijnlijkheid is zij echter van heidense

oorsprong.

Zie Kaufmann, 534, Abb. 266.
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317 .

Christus als gigant of reus is een zeer zeldzaam beeld,

dat teruggaat op Ps. 18, 6. Exsultavit ut gigas ad

currendam viam. Hij rent als een reus de baan op al

juichend.

Wij ontmoeten het enkele

Victor (f 1192) :

Gigas velox, gigas fortis,

Gigas nostrae victor mortis,

Accinctus potentia.

Ad currendam venit viam,

Complens in se prophetiam

Et legis mysteria.

(In Nat. Domini, 19-24).

malen bij Adam van St.

De snelle en sterke reus,

De reus, overwinnaar van
onze dood

Omgord met macht.
Kwam om zijn loopbaan te

gaan,

Vervullende in zich het

woord der profeten

En de geheimenissen der

Wet.

Bij dezelfde auteur ontmoeten wij dit beeld samenge-

smolten met dat van de Goede Herder.

Hic est gigas currens fortis,

Qui destructa lege mortis.

Ad amoena primae sortis

Ovem fert in humerum.

(Alia prosa in Nat. Domini,

Dit is de sterke, snelle reus,

Die, de wet des doods ver-

brekend.

Het schaapje op Zijn schou-

ders heendraagt
Naar de zoetheid van het

Paradijs.

41-44).
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XVIII

HET H. HART

318 .

De devotie tot het H. Hart komt voort uit het verhaal

van Johannes, waar deze plechtig verzekert, gezien te

hebben, hoe bij het doorsteken van het Hart van de

Zaligmaker water en bloed uit de wonde vloeide (Joh.

19, 33). Het water symboliseert het Doopsel, het bloed

de Eucharistie. Gelijk uit de zijde van de eerste Adam
Eva gevormd werd, zo wordt uit de geopende zijde van

Christus Zijn Bruid, de H. Kerk geboren. Bloed en wa-

ter betekenen de Sacramenten, waaruit zij wordt opge-

bouwd. Aldus is het Goddelijk Hart op het ogenblik

van zijn doorsteking het meest concrete beeld van de

Goddelijke Liefde.

Cfr. Dr. F. v. d. Meer, Catechismus, dat is Onderrichting

in het ware Geloof, Utrecht, (1941), blz. 196 v.

319 .

« Le Cceur réel et vivant du Sauveur est 1’objet sensible

de la dévotion au Sacré Coeur ; il n’est séparé ni de la

Personne divine, ni de 1’humanité sainte ;
il est en

même temps un signe, un symbole.

»

J. Thomas, La Théorie de la dévotion au Sacré-Cceur,

aangeh. in Revue de 1 ’art chrétien, 1889, p. 69.
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320 .

Volgens kardinaal de Bérulle is de devotie tot het H.

Hart « le culte de 1’intérieur de Jésus. »

Cfr. v. d. Meer, 1 . c.

321 .

Harten komen reeds op oud-christelijke lampen voor.

Ondanks het feit.dat Père Delattre en na hem ookDom
Leclerq hierin voorstellingen van hetH . Hart wilden zien,

is dat op zijn minst genomen zeer onwaarschijnlijk.

Cfr. Dom H. Leclerq, Diction. d’archéologie chrétienne,

fase. LXXXXIV, col. 1091 ; Charbonneau-Lassay, 99.

322 .

De Middeleeuwen beelden het H. Hart soms wel eens

af met de lijdenswerktuigen, al dan niet vergezeld van

de vier overige wonden, in de vorm van doorboorde

handjes en voetjes voorgesteld. De lijdenswerktuigen

zijn de werktuigen der Liefde en het H. Hart is de bron,

waaruit het Bloed vloeit, dat de wereld heeft vrijge-

kocht. Zie afb. 7-9.

323 .

Dat de voorstelling beïnvloed zou zijn door het hart

als symbool der profane liefde en wel via de geschriften

der mystici vanaf St. Bemardus, gelijk Künstle be-

weert, is niet waarschijnlijk. Immers steeds staat de

gedachte aan het doorwonde Hart, met zijn dubbel

vloeiende stroom op de voorgrond.

Cfr. Künstle, I, 616 v.

324 .

Eerst in veel latere tijd wordt er het idee van de

Fornax ardens caritatis, de gloeiende Vuuroven van
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Liefde aan toegevoegd en wordt het Hart steeds bran-

dende afgebeeld, met de doornenkroon omgeven. Deze

veranderde opvatting ontstaat onder invloed van

Christus’ verschijning aan de H. Margaretha Maria

Alacoque.

325 .

Een der oudste wijzen van uitbeelding van Christus met

Zijn H. Hart, die we reeds in de late Middeleeuwen aan-

treffen, is de Man van Smarten, met doornenkroon en

Kruis, die op Zijn doorstoken borst wijst, waaruit een

brede straal bloed spuit. Zie n° 583 vv., 653 vv.

326 .

Een beroemde voorstelling van het H. Hart schilderde

Pompeo Girolamo Batoni (1708-1787) in 1780 voor de

door koningin Maria Francisca de Braganza van

Portugal gebouwde H. Hartkerk te Lissabon. De
Zaligmaker houdt in de linkerhand Zijn Hart vlammend
in vuurgloed en omgeven door de doornenkroon, een

klein kruisje zweeft erboven.

327 .

De Congregatie der Riten heeft in de loop der jaren

diverse voorschriften en richtlijnen gegeven, hoe het

H. Hart moet uitgebeeld worden.

Het Hart moet op niet naturalistische of realistische

wijze weergegeven worden in een krans van vlammen
of stralen. De wonde moet zichtbaar zijn. De doornen-

kroon moet het loodrecht, dus niet horizontaal, om-
geven. Het wordt bekroond door een van vlammen
omgeven kruisje. Congregatio Rit. 12 Mei 1877.

Een ander decreet verbiedt het aldus voorgestelde
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H. Hart afzonderlijk, dus zonder Christusfiguur, op de

altaren op te stellen. Wel mag het in die vorm voor

doeleinden van particuliere devotie en als decoratie-

motief dienst doen. Bij kerkelijke beelden in de eigen-

lijke zin echter behoort het op natuurlijke grote en met

de bovengenoemde attributen op het kleed derChristus-

figuur aangebracht te worden en welmidden op de borst.

Het mag ook niet op het kleed van het beeld geschilderd

zijn, maar moet in relief zijn uitgevoerd. (12 Jan. 1878 ;

26 Aug. 1891).

De HH. Harten van Jesus en Maria mogen naast elkaar

voorgesteld worden, volgens decreet van 2 Sept. 1857.
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' XIX

DE H. GEEST

328 .

Dat de H. Geest als duif wordt voorgesteld, vindt zijn

oorsprong in het Evangelieverhaal van de doop van

Christus in de Jordaan. Zie n° 65.

Cfr. Matth., 4, 16 ;
Mare. I, 10 ;

Luc., 3, 22 ; Joh. 1, 32-34.

329 .

In de oud-christelijke kunst wordt de H. Geest uit-

sluitend weergegeven als duif. Zoo b. v. bij een voorstel-

ling van de Doop van Christus uit de eerste helft der

2de eeuw in het hypogaeum van Lucina te Rome en

wellicht ook op een inscriptie uit Cherchel (Caesarea)

in Mauretanië (Museum, Algiers).

Cfr. Marucchi, 305, 117 ;
Schultze, 80 ; L. Heilmaier, Der

Heilige Geist in der Altchristlichen Kunst, Theol. Prakt.

Monatschrift, 1915, 497 vv.

330 .

Stelt een duif in de latere middeleeuwse kunst de

H. Geest voor, dan draagt zij gewoonlijk de kruisnim-

bus. Met een gewone nimbus, zonder kruis, verbeeldt

zij meestal een der zeven gaven van de H. Geest.

331 .

Over de aard der gedaante van de H. Geest als Duif,

cfr. Lambertini. 64 w.
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332 .

In de i8de-eeuwse uitbeelding der litanie van Loreto

door Klauber wordt de H. Geest voorgesteld als een

jongeling met de duif op de borst.

333 .

Naar aanleiding van het Pinkstergebeuren wordt de

H. Geest ook voorgesteld door vurige tongen, meestal

echter in verbinding met de duif, van wie deze uitgaan.

Zie afb. io.

Act. 2, 3-4.

3. Et apparuerunt illis dis-

pertitae linguae tamquam
ignis, seditque supra singu-

los eorum :

4. et repleti sunt omnes
Spriritu sancto, et coepe-

runt loqui variis linguis,

prout Spiritus Sanctus da-

bat eloqui illis.

3. En hen verschenen ton-

gen als van vuur, die zich

verdeelden en op ieder van

hen afzonderlijk zich neer-

lieten,

4. en allen werden vervuld

van de H. Geest en zij be-

gonnen allerlei talen te

spreken, naar gelang de H.

Geest hun ingaf zich te

uiten.

334 .

De vurige tongen hebben in de beeldende kunst vrijwel

steeds de vorm van vlammen.

De oudste voorstelling komt voor in het Syrische

Rabulas-evangeliarium uit 586 in de Laurentiana te

Florence. De Duif zweeft neer en tegelijkertijd rust op

de hoofden van Maria en van ieder der apostelen een

vlam.

335 .

Een enkele maal wordt de Duif vervangen door de

Hand Gods (zie n° 98 v.) van waaruit de stralen op de
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De H. Geest

hoofden der H. Maagd en der apostelen neerschieten.

Als voorbeeld valt te noemen een ivoor-reliëf uit de

9de of 10de eeuw in de kathedraal van Narbonne.

336 .

Een mozaiek der 9de of xo

te Constantinopel, dat he

brengt, vervangt de H.

Christus.

337 .

De zeven gaven van de H.

bij de profeet Isaias :

2. Et requiescet super eum
spiritus Domini : spiritus

sapientiae, et intellectus,

spiritus concüii, et fortitu-

dinis, spiritus scientiae, et

pietatis,

3. et replebit eum spiritus

timoris Domini :...

e eeuw in de Hagia Sophia

Pinksterwonder in beeld

Geest door de tronende

Geest vinden wij opgesomd

2. De Geest des Heren zal

op Hem rusten : de geest

van wijsheid en verstand ;

de geest van raad en sterk-

te ; de geest van weten-

schap en van vroomheid,

3. en de geest der vreze

Gods zal Hem vervullen...

338 .

De zeven gaven van de H. Geest worden voorgesteld

door zeven duiven zonder kruisnimbus.

Wil men de zeven duiven, die op een sarcophaag in het

Thermen-museum te Rome een orante omringen voor

de zeven gaven aanzien, dan is dit ongetwijfeld de

vroegste voorstelling van het motief (Afb. bij Wulff,

108). In de Middeleeuwen worden de zeven gaven als

zeven duiven rond Christus of Maria aangebracht, b. v.

op 13de of i4de-eeuwse glasramen der kathedralen

van Le Mans en Chartres.

Cfr. Molsdorf, 121 ;
Male, I, 199 ;

Charbonneau-Lassay,

481 v. ; Künstle, I, 239.
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339 .

Bij de Majestas Domini (zie n° 179 vv.) worden de

zeven gaven van de H. Geest soms voorgesteld door

zeven lampen. Dit beeld is ontleend aan de Openbaring.

Apoc. 4. 5.

5 . Etdethrono procedebant
fulgura, et voces, et toni-

trua : et septem lampades
ardentes ante thronum, qui

sunt septem spiritus Dei.

5. Vanuit de troon kwamen
bliksemstralen, geluid en

donderslagen : en zeven

lampen stonden te branden

voor de troon : dat zijn de

zeven geesten van God.

340 .

In de hoofdkerk der stad Xanten wordt een Romaanse

schotel bewaard, die met een zeer uitvoerige symboli-

sche voorstelling der zeven gaven van de H. Geest

versierd is. Voor elk der gaven staat een persoon,

meestal uit het Oude Verbond, die een banderol met

een toepasselijke tekst draagt. Bij hem staat een sym-

bolisch dier, terwijl een duif de naam der betreffende

deugd aanduidt.

De verdeeling is als volgt :

Wijsheid Slang Adam Erunt duo in carne

una. Gen. 2, 24.

Verstand haan Abraham Super senes intellexi.

Ps. 118, 100.

Raad mier Mozes Audi, Israël, mandata
vitae. Bar. 3, 9.

Sterkte leeuw Elias Vivit Dominus in

cuius conspectu sto.

III Reg. 17, 1.

Weten-
schap

hond Salomon
(III Reg. 4,

3 i)

Datus est mihi sensum
consummatus. Sap.

6, 16 ; 7, 7.
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Vroom- duif Samuel
heid (I Reg.i, 28)

Vreze Maria met
Gods St. Jan en

St. Paulus.

Absit a me ut desinam
orare pro vobis.

I Reg. 7, 23.

O altitudo divitiarum
sapientiae et scien-

tiae Dei.Rom.11,33.
Per quem reconcilia-

tionem nunc acce-
pimus. Rom. 5, n.

Adam vertegenwoordigt in de reeks vermoedelijk de
huwelijkstrouw, die de mens boven de andere schep-
selen verheft. Bij de haan denke men aan de tekst uit
het boek Job (38, 36) : Quis dedit gallo intelligentiam ?

Cfr. Revue de 1 ’Art chrétien, 1889, p. 339 ; 1886, p. 325.

341 .

Slechts zelden worden de zeven gaven in verbinding
gebracht met de zeven ogen en de zeven horens van
het Lam uit de Openbaring.

Cfr. Didron, 340.

342 .

Ook de zevenarmige kandelaar geldt als symbool der
zeven gaven.

Cfr. Doering-Hartig, 64.

343 .

Een fresco uit het midden der 14de eeuw, voorstellende
de Triomf van St. Thomas van Aquino, in de Spaanse
Kapel van Santa Maria Novella te Florence, personi-
fieert de zeven gaven des H. Geestes parallel aan de
zeven planeten.
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44.

Als oorsprong der zeven gaven wordt de H. Geest in

de hymne Veni Creator aangeduid als fons vivus,

levende bron.

Eons vivus, ignis, caritas, Levende bron, vuur, liefde,

Et spiritalis unctio. en geestelijke zalving.

345.

Behalve vuur (om de vurige tongen van de Pinkster-

morgen) noemt de liturgie de H. Geest vaak licht,

o. a. in de Sequentie Veni Sancte Spiritus :

Veni Lumen cordium... Kom, Licht der harten...

O Lux beatissima... O. allerzaligst Licht...

Men vergelijke de volgende strophe van Adam van
St. Victor :

Lumen carum,
Lumen clarum,

Internarum
Tenebrarum
Effugas caliginem.

(In Pentecoste, 14-18).

346

Wij laten hier enkele fragmenten volgen van een

sequentia de Spiritu Sancto, toegeschreven aan de

H. Hildegardis, O. S. B., t 1179.

O ignis Spiritus Paracliti,

Vita vitae omnis creaturae...

O spiraculum sanctitatis !

O ignis caritatis 1

O dulcis gustus in pectoribus,

Et infusio cordium in bono odore virtutum !

O fons purissimus...

Dierbaar licht,

helder licht,

de inwendige
duisternis

moge door U verdreven
worden.
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O lorica vitae

Et spes compaginis membrorum omnium,
O cingulum honestatis,

Salva beatos f

O iter fortissimum
Quod penetravit omnia
In altissimis

Et in terrenis

Et in omnibus abyssis...

Unde laus tibi sit,

Qui es sonus laudis

Et gaudium vitae,

Spes et honor fortissimus.

Dans praemia lucis.

349 .

De hymne Veni Creator noemt de H. Geest : Vinger

van de rechterhand des Vaders, Dexterae Dei tudigitus,

of volgens andere lezing : Digitus paternae dexterae.

350 .

Over de voorstelling van de H. Geest in mensenge-
daante, zie n° 51 vv. en 332. Deze wijze van uitbeelding

werd door Paus Benedictus XIV in 1745 verboden. Ook
in de Nederlandse kunst der Middeleeuwen vinden wij

haar nu en dan.

Cfr Smits, 17.
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Tweede Boek : De Openbaring

I

HET OUDE VERBOND

351 .

In de Middeleeuwen was men gewoon het Oude Ver-

bond steeds te zien als de voorafbeelding van het

Nieuwe. Deze opvatting is van zeer groot belang ge-

weest voor de kunst.

352 .

De Antwerpse boekdrukker Jacob van Liesveldt noemt
nog in zijn Bijbel van 1526 het Oude Testament « de

wendel doecken daer Christus in ghewonden leyt.

»

Cfr. Smits, 29.

353.

« God, alles in het licht der eeuwigheid ziende, bracht

het Oude Verbond in overeenstemming met het

Nieuwe : het is er slechts de voorafbeelding van, of om
het in de taal der Middeleeuwen te zeggen : hetgeen

het Evangelie ons in het volle zonlicht verhaalt, maakt
het Oude Verbond ons kenbaar bij het onzekere schijn-

sel van maan en sterren. In het Oude Verbond draagt

de waarheid een sluier, maar de dood van Christus

verscheurt deze blinddoek. Daarom lezen wij in

het Evangelie, dat het voorhangsel des tempels in

tweeën scheurde op het oogenblik van Christus’ dood.
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Het Oude Verbond ontleent zijn betekenis slechts aan
zijn verhouding tot het Nieuwe. De Synagoge, die

hardnekkig aan haar eigen uitleg vasthoudt, draagt dan
ook een blinddoek. »

Cfr. M&le, II, 135.

354 .

Het is Christus zelf, die het parallelisme tussen het

Oude en het Nieuwe Verbond (typologie) inleidt.

« Zoals Mozes de slang ophief in de woestijn, zo moet
de mensenzoon verheven worden.» (Joh. 3, 14). « Zoals

Jonas drie dagen en drie nachten in de buik van het

zeemonster was, zo zal ook de mensenzoon drie dagen

en drie nachten in het hart der aarde zijn. » (Matth.

12, 40). Soortgelijke parallelismen vinden we veelvuldig

in de brieven van St. Paulus (Hebr., 9 ; ld., 7 ; Gal.

4, 24 vv. ; I Petr. 3, 20 v. etc.).

355 .

Waar het Oude Verbond er voor de Middeleeuwer
slechts is om het Nieuwe uit te leggen, wordt het ver-

klaarbaar, dat de motieven aan het Oude Verbond
ontleend steeds een ondergeschikte plaats zullen

innemen in de versiering der kerkgebouwen.

356 .

De typologieën verdwijnen niet aan het einde der

gothische periode. Integendeel blijven zij voortleven

tot in het tijdperk der Barok. Een typisch voorbeeld

is dan Rubens’ versiering der Antwerpse Jesuieten-

kerk, waarin wij verscheidene der middeleeuwse ge-

gevens terugvinden.

De Jesuiet Martinus Becanus schreef aan het begin der

17de eeuw zijn Analogia Veteris ac Novi Testamenti,
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die nog in 1752 te Antwerpen in Nederlandse vertaling

werd herdrukt als : Overeenstemming van het Oude

met het Nieuwe Testament, waarin eersteüjk de in-

houd van het Oude, en vervolgens deszelfs overeen-

komst en evenredigheid met het Nieuwe uitgelegd

en aangetoond word.

358 .

Ripa personifieert het OudeVerbond als een oude vrouw

in Joods gewaad van hemelsblauwe kleur en vol glans

en schittering. Zij staat aan de voet van een zeer hoge

berg en draagt in haar handen een ijzeren roede en de

Tafelen der Wet met de tien geboden. Naast haar ligt

een loden kogel met het opschrift PONDVS GRAVE.
Haar uiterlijk herinnert er aan, hoe Mozes met de

Wetstafelen van de berg Sinai afdaalde en de hemels-

blauwe kleur der kleding duidt er op, dat door de Wet

de hemel voor het Joodse volk helder, sereen en blauw

werd, nadat hij eerst betrokken en duister geweest was.

De ijzeren roede duidt op het Reges eos in virga ferrea

(Ps. 2, 9) der oude Wet. De loden kogel legt de nadruk

op de tegenstelling met de lichte last en het zachte juk

van Christus’ leer. Zie n° 421.

Cfr. Ripa, 372.
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II

AFZONDERLIJKE FIGUREN
UIT HET OUDE VERBOND

359 .

Aan de noorderportiek van de kathedraal van Chartres

kunnen wij Abel opvatten als de personificatie van de

veeteelt, Kain als die van de landbouw. Abel ontmoe-

ten we in dezelfde rol in de Hortus Deliciarum van
Herrad van Landsberg.

Cfr. Leonie Reygers, R. D. K., I, 27.

360 .

Kain is een voorafbeelding der Joden, Abel van de

Christenen. Abel’s offergave symboliseert het Eucha-

ristische Offer van het Nieuwe Verbond ; zijn dood is

een voorafbeelding van Christus’ sterven aan het kruis.

Zie ook n° 601-2.

361 .

Abraham met Lazarus, voorgesteld als een klein kind

in zijn schoot, ontmoeten wij het eerst in de 9de eeuw
op Byzantijnse miniaturen. Een miniatuur van om-
streeks het jaar 1000 te Aken geeft het motief tesamen

met de episode van de rijke vrek aan tafel en vervol-

gens diens straf in de eeuwige verdoemenis. Hierbij is

het duidelijk, dat een Byzantijns voorbeeld nagevolgd

is.
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362.

Daarnaast wordt Abraham ook afgebeeld met meer-

dere zielen in zijn schoot. Ook dit motief is van oos-

terse herkomst. In Klein-Azië komt het reeds in de

iode en nde eeuw voor. In de 12de eeuw doet het zijn

intrede in de Franse sculptuur en wij bemerken hoe zich

hier weldra een van het Oosten onafhankelijk type ont-

wikkelt : Abraham draagt de zielen op een doek of

voorschoot, die hij met beide armen voor zich uit-

breidt. Zo b. v. aan de westportiek der abdijkerk van

St. Denis en op een Romaans reliëf aan de St. Michaels-

kerk te Zwolle. Een stenen beeld te Hoog-Elten,

daterende uit de 12de eeuw, stelt Abraham voor,

terwijl hij een ziel in zijn schoot ontvangt. Soms

dragen engelen nog meer zielen aan, of zijn Isaak en

Jacob, eveneens met zielen in hun schoot naast Abra-

ham gezeten.

Cfr. Male, I, fig. 136 ;
Karl Möller, R. D. K., I, 96 vv„

Abb. 15 vv. ; R. Ligtenberg, Romanische Steinplastik,

123 ff.; Kunstdenkmaler der Rheinprovinz, 1892, Fig.

38, S. 74.

363.

Melchisedech, priester en koning, die aan God een offer

opdraagt van brood en wijn is een voor de hand liggen-

de voorafbeelding van Christus. St. Paulus noemt Hem
in zijn brief aan de Hebreën herhaalde malen : Priester

naar de orde van Melchisedech. (o. a. 5> 6 ; 5- 10 >

6, 20 ; 7, 1). Zie ook n° 879 vv.

364.

In overeenstemming met een in de Middeleeuwen heer-

sende mening, zegt St. Bernardus : Sit monachus quasi
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Melchisedech, sine patre, sine matre, sine genealogia.

De monnik zij als Melchisedech, zonder vader, zonder

moeder, zonder afstamming.

365 .

Joseph van Egypte geldt bij de kerkvaders als vooraf-

beelding van Christus. Tertullianus zegt : « Ioseph et

ipse in Christum figuratur » (Advers. Mare. III, 18).

In de vroege Middeleeuwen wordt zijn geschiedenis met

voorliefde uitgebeeld. Zo zijn b. v. in de Narthex van

de Venetiaanse San Marco drie koepels en twee lunet-

ten aan de lotgevallen van deze patriarch gewijd. Later

vinden we hem in de BibliaPauperum haast de momen-

ten uit de Passié des Heren. De kathedralen van

Chartrés, Bourges, Auxerre en Poitiers wijden ieder

een geheel glasvenster aan Josephs geschiedenis. Dit

is slechts te verklaren, wanneer men aanneemt dat

geheel zijn leven als een symbool en voorafbeelding

van dat van de Verlosser beschouwd werd in de geest

der Concordia Veteris et Novi Testamenti, nl. zo, dat

niet iedere afzonderlijke scène een typologische bete-

kenis heeft, doch dat zijn leven als geheel met dat

van Christus vergeleken wordt. Voor de typologieën,

zie blz. 223 vv., 233 vv. 250 vv., 291 vv.

366 .

Job in zijn lijden en overwinning is het beeld van Chris-

tus’ Lijden en zegepraal.

367 .

Mozes komt in de middeleeuwse kunst vooral voor als

de wetgever en, bij de oprichting van de koperen slang,

als de redder van zijn volk
;
hij is daarbij het beeld van

Christus, de Wetgever en Verlosser van het Nieuwe
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Verbond. Wordt hij later met horens afgebeeld, dan is

dit te wijten aan de vertaling der Vulgaat van Exod.

34, 29 : nesciebat quod comuta esset facies sua ex
consortio sermonis Domini.

368 .

In de oud-christelijke kunst komt ongeveer 200 maal
het motief voor van Mozes, die water uit de rots slaat.

Dit wonderbare water duidt op het Doopsel.

Cfr. Erich Becker, Das Quellwunder des Moses, Strassburg,

1909.

369 .

In de oud-christelijke kunst wordt Mozes, die water
uit de rots slaat, weergegeven in de gedaante van
Petrus, b. v. op de sarcophagen. Sommige goudglazen
duiden hem zelfs met name als Petrus aan. In de
Middeleeuwen is deze symboliek volkomen onbekend.

370 .

Aaron wordt in de Middeleeuwen gewoonlijk afgebeeld

in bisschoppelijk ornaat. Zijn attributen zijn : de
bloeiende staf, een wierookvat, een kan met zalfolie,

het borstschild met de twaalf stenen, of een offerdier.

In de periode der Barok houdt men zich stipt aan de
door de mozaische ritus voorgeschreven hogepriester-

lijke dracht (Exod. 28 en 39). Hij draagt drie gewaden
over elkaar, de zoom van het middelste is met belletjes

versierd ; het borstschild met de twaalf stenen hangt
aan vier gouden kettinkjes. Gewoonlijk houdt hij een
wierookvat in de hand. Op het hoofd draagt hij een
tiara, een mijter of een baret, terwijl hij om de slapen

een band draagt met het opschrift Jehova. De bloeien-
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de staf wordt in verband gebracht met Christus’

geboorte uit.de H. Maagd, met Zijn Kruis en Zijn

Hemelvaart. Deze motieven zijn reeds in de geschriften

der Kerkvaders te vinden.

Cfr. Karl Möller, R. D. K.. I, 6 w.

371 .

Vanzelfsprekend is Aaron ook de verpersoonlijking

van het Joodse priesterschap. Op een glasvenster te

Bourges ondersteunt hij de overwonnen Synagoge.

372 .

Josue en Kaleb, volgens de middeleeuwse opvatting

de dragers van de wonderbare druiventros uit Kanaan,
zijn een symbool van het Jodendom en het Heidendom.
De wonderbare druiventros immers beduidt Christus

zelf. De voorste drager, die de tros de rug toekeert,

verpersoonlijkt het Jodendom, dat van Christus niet

weten wil. De achterste drager, die zijn blik op de tros

richt, is het Heidendom, dat zich tot de Verlosser

keert. Daarom draagt ook slechts de voorste der beide

dragers de spitse jodenhoed.

Cfr. Male, II, 146.

373 .

Samson, die de poortvleugels van Gaza uit de hengsels

licht en ze op zijn schouders naar de top van een berg

draagt, wordt o. a. op een glasraam te Chartres afge-

beeld naast Christus, die uit Zijn graf, het Gaza, waar-
in de Joden Hem opgesloten achtten, opstaat.

374 .

Samuel is een voorafbeelding van Christus, de stichter

van een koninklijk priesterschap en van een priesterlijk

koningschap.
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375 .

Volgens de legende werd de profeet Isaias onder de

regering van Manasses doormidden gezaagd en Jere-

mias zou in Egypte in de nabijheid der stad Taphnas
gestenigd zijn. Aan deze verhalen zijn de attributen

ontleend waarmede deze profeten in de Middeleeuwen
wel voorgesteld worden, o. a. te Amiens en te Reims.

De kunstenaars putten daartoe uit een aan Isidorus van
Sevilla toegeschreven werkje, De ortu et obitu Patrum,
waarin in het kort het leven en de dood der grote figu-

ren uit de H. Schrift verhaald worden. De apocryphe

Joodse legenden door St. Hieronymus in zijn brieven

aan Paus Damasus over de westerse wereld verspreid,

worden er zonder onderscheid opgenomen naast de

meest zekere historische feiten. Petrus Comestor benut

het in de 12de eeuw bij de samenstelling zijner Historia

scolastica (Migne, P. L., CXCVIII), en Vincentius van
Beauvais in de 13de eeuw in zijn Speculum Historiale.

Toch is deze apocryphe profetengeschiedenis van be-

trekkelijk geringe betekenis voor de middeleeuwse

kunst.

376 .

Balaam (Bileam) wordt in de Middeleeuwen, evenals

Mozes, tot de profeten gerekend. De passus « Orietur

stella ex Jacob » wordt vanaf de vroegste christentijden

als een voorspelling van de Messias verstaan. In het

middeleeuwse Drame des Prophètes is de op zijn ezel

rijdende Balaam dan ook een gewilde en populaire

figuur. In de kunst wordt hij, als profeet, met een volle

baard en met een tulbandachtige hoofdbedekking af-

gebeeld.

Cfr. Male, I, 172 ;
Kurth Rathe, R. D. K. 740.
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III

AFZONDERLIJKE EPISODEN
UIT HET OUDE VERBOND

377 .

De zes scheppingsdagen vinden wij symbolisch voor-

gesteld op een miniatuur in een I2de-eeuws manuscript

der Antiquitates Judaicae in het bezit der Bibliothèque

Nationale te Parijs (lat. 5047, f. 2 r). Zes medaillons

omgeven de figuur van de Schepper. In deze medail-

lons zien wij achtereenvolgens :

1) een figuurtje met een discus, waarop een donkere
en een lichte schijf is aangebracht

;

2) een figuurtje met aarde er onder en er boven water
;

3) een figuurtje met een boomtak in de hand ;

4) een figuurtje met een discus, waarop de aarde, de
maan en de sterren zijn afgebeeld ;

5) een figuurtje met een vogel en vissen ;

6) Adam en Eva en de dieren.

De Schepper zelve draagt een discus, waarop Maria is

afgebeeld. Door Haar immers kwam het werk der

Schepping tot volmaaktheid.

Cfr. Adelheid Heimann, The six days of creation in a
twelfth century manuscript. Journal of the Warburg
Institute, I, 1937-8, p. 269 ff. Hierbij nog verdere voor-
beelden van hetzelfde motief.
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377».

Een Antwerps paneel uit het begin der 16de eeuw,

vervaardigd als invatting van een Agnus Dei, vertoont

de afbeelding van de Schepper met de Tiara gekroond.

Naast Hem symboliseren zes medaillons de schep-

pingsdagen. De eerste vertoont de nog donkere aard-

kloot, omgeven door engelen ; de volgende duidt het

land, het water en de lucht aan ; de derde is gewijd aan
planten en bomen, terwijl op de vierde de hemellichten

verschijnen
;
op de vijfde bevolken de dieren aarde,

lucht en zee, terwijl we ten slotte op de zesde God de

Vader bezig zien Eva te scheppen uit Adams zijde.

Beneden zijn de zondeval van het eerste mensenpaar,

zijn verdrijving van de Paradijspoort, benevens Chris-

tus’ geboorte weergegeven, m. a. w. de breuk in Gods
scheppingsplan door de zonde en de heling dier breuk

door Christus’ menswording.
Bedoeld paneel bevindt zich in het Museum te

Maastricht. Zie afb. 11.

378 .

Het offer van Abel is in de middeleeuwse kunst een

symbool van het Eucharistische Offer, zijn dood be-

duidt Christus’ Kruisdood. Het eerste motief wordt

gewoonhjk met Melchisedechs offer in verbinding

gebracht, evenals met dat van Abraham. De grond

hiervoor ligt in de Canon der H. Mis, waar het heet :

...et accepta habere, sicuti accepta habere dignatus es

munera pueri tui justi Abel, et sacrificium Patriarchae

nostri Abrahae : et quod tibi obtulit summus sacerdos

tuus Melchisedech... Abel en Melchisedech vinden wij

reeds voorgesteld op een mozaiek der 6de eeuw in

San Vitale te Ravenna. Abel, Abraham en Melchise-
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dech treffen wij een eeuw later aan in Sant’ Apollinare

in Classe in dezelfde stad.

379 .

De ark van Noë is een beeld der H. Kerk, en Noë van

Christus. Ipsa ecclesia arca est, quam summus Noe, id

est Dominus noster Iesus Christus, gubernator... ducit

ad se. (Hugo van St. Victor, bij Künstle, I, 281). De
beeldende kunst der Middeleeuwen heeft dit gegeven

niet benut.

380 .

Het bezoek der drie mannen bij Abraham staat in de

typologische reeksen der Middeleeuwen steeds als pro-

totype tegenover de gedaanteverwisseling des Heren

en de Annunciatie.

381 .

In San Vitale te Ravenna zien wij het bezoek der drie

Engelen bij Abraham in verband gebracht met de

offeranden van Abel, Isaak en Melchisedech. Het geldt

daar dus als voorafbeelding der Eucharistie. Hetzelfde

verband blijkt misschien, doch minder overtuigend,

uit een kapiteel te Piacenza, waar het bezoek der drie

Engelen is afgebeeld naast het offer van Isaak. Zie

verder n° 35 vv.

382 .

Het Offer van Abraham zal in de oud-christelijke kunst

gewoonlijk de betekenis hebben ener verlossingsscène.

Slechts zelden zal het een zinnebeeld zijn van Christus’

offerdood, zoals b. v. in de Cappella Graeca, waar dat

uit de samenhang duidelijk blijkt.
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383 .

Wij wezen er reeds op (n° 378), dat de middeleeuwse
kunst het Offer van Abraham zo veelvuldig benut naast

Abels en vooral Melchisedechs offerande, naar aan-

leiding van een passus uit de Canon der H. Mis.

384 .

Volgens de Glossa Ordinaria is Abraham het beeld van
God de Vader, Isaak dat van God de Zoon. De drie

dagreizen, die de berg Moria van de woonstede van
Abraham verwijderd is, wijzen op de drie grote tijd-

perken in het bestaan van het Joodse volk, namelijk de

tijd van Abraham tot Mozes, van Mozes tot Johannes
de Doper en van Johannes de Doper tot de Heer Jesus

Christus. De twee dienaren, die Abraham vergezellen,

zijn de beide groepen van het Joodse volk, Israël en

Juda. De ezel, die zonder te weten wat hij doet de
offerwerktuigen draagt, is de onwetende Synagoge.

Het brandhout, dat Isaak op zijn schouders draagt, is

een beeld van het ware kruis, door Christus naar de
Calvarieberg gedragen.

Cfr. Glossa Ordin., Lib. Genes, c. XXII, v. 4 w. ; Male,

II, 142 ;
Huysmans, Cath., II, 109.

385 .

De ram, die in de plaats van Isaak geofferd wordt, is

een beeld van Christus, die eveneens in plaats van an-

deren geofferd wordt. De doornstruiken, waarin het dier

met de horens verward is, zijn de doornenkroon, de

horens, aan welke het hangt, verbeelden het kruis. Deze
symboliek gaat terug op de kerkvaders.

Cfr. Karl Möller, R. D. K., I, 87 v.
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386 .

De oudst bekende afbeelding van Abrahams offer is

de reeds genoemde schildering der 2de eeuw in de

Catacombe van Priscilla. In het Noorden behoort het

draagbare altaar uit Stavelot, uit de 2de helft der 12de

eeuw, tot de vroegste voorbeelden (Brussel, Musée du
Cinquantenaire). Wij treffen twee episoden aan : de

gang naar het offer en het offer zelf, bij het eerste is het

dragen van het hout door Isaak het hoofdmotief (zie

n° 384). Aan de noordportiek te Chartres zijn Abraham
en Isaak naast elkander staande voorgesteld. Eerst-

genoemde houdt het zwaard in de hand en blikt op-

waarts. De ram is in de console onder het beeld aan-

gebracht. Op geheel dezelfde wijze komen zij voor aan

de Maastrichtse Bergpoort. Zie afb. 41-2. De Franse

kunst der Middeleeuwen vervangt Isaaks houtbundel

soms in typologische zin door een kruis.

In de latere tijd, vanaf de 17de eeuw, ontmoeten we
nog slechts het meer dramatische ogenblik, waarop de

engel Abrahams zwaard tegenhoudt.

387 .

De Middeleeuwen brengen gaarne het ogenblik in beeld

waarop Hagar en Ismael van dorst dreigen te ver-

smachten
;
een engel verschijnt hen en wijst hen op een

bron en een boom (Gen. 21, 19). Een bijschrift bij

een miniatuur van omstreeks 1180 te München legt

uit, dat de betekenis hiervan is, dat de Synagoge, die

in ongeloof dreigt ten onder te gaan, gewezen wordt

op de kruisboom en de wateren van het Doopsel.

Cfr. R. D. K., I, 83, Abb. 2.

388 .

Isaak en de ram verbeelden bovendien het onbloedige

en het bloedige offer.
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389 .

In de 12de en I3de-eemvse kunst van het Westen is de

droom van Jacob een geliefd motief. Volgens Honorius

van Autun zijn de vijftien sporten van de Jacobsladder

het beeld van evenzoveel deugden, door de beide balken,

de liefde tot God en de liefde tot de naasten, bijeen-

gehouden. Deze opvatting wordt ook gehuldigd door

Herrad van Landsberg in haar Hortus Deliciarum.

Cfr. Honorius Augustod., Migne, P. L., CLXXIX, 869 vv.;

Künstle, I, 286.

390 .

Waar Mozes een der voornaamste voorafbeeldingen

is van de Christus— hij treedt in het Oude Verbond
immers op als Wetgever en Verlosser van zijn volk,

evenals Christus dat in verhevener zin zou doen in

het Nieuwe — valt het niet te verwonderen, dat men
in de Middeleeuwen tracht de afzonderlijke momenten
uit zijn leven in typologische zin uit te leggen. Wij

laten hier een reeks dezer typologieën volgen.

1) Het brandende braam-
bos.

2) Mozes vlucht weg van
het hof van Pharao.

3) Mozes vernielt het gou-

den kalf.

4) Mozes wordt in het bie-

zenmandje geplaatst.

5) Mozes wijdt Aaron tot

priester.

6) Mozes met de vurige

hoornen.

7) Mozes zegent het volk.

8) Mozes verheft de kope-
ren slang.

Annunciatie en geboorte.

De vlucht naar Egypte.

Aankomst van Christus in

Egypte.
Doop van Christus.

Doop van Christus.

De gedaanteverandering

des Heren.
Christus zegent de kinderen.
Kruisiging van Christus.

7 S. 193
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9) Mozes slaat water uit de
rots.

10) Mozes verbiedt de Jo-
den de berg Sinai aan te

raken.

ix) Mozes bevrijdt de Jo-
den uit Egypte.

12) Mozes ziet de bloeiende

staf van Aaron.

Cfr. Künstle, I, 288.

Christus’ zijde wordt door-

stoken.

Noli me tangere.

Christus in het voorge-
borchte.

Hemelvaart van Christus.

391 .

Aaron’s staf, qui contra morem florem producit (Num.

17, 8), is het symbool van Christus’ geboorte uit de

H. Maagd Maria. Dit is dan ook de reden, waarom
Aaron met zijn bloeiende staf een plaats krijgt aan de

Mariaportieken te Laon, Amiens, Burgos e. a.

392 .

Het bezoek van de Koningin van Saba bij Salomon is

een zinnebeeld van de aanbidding der Wijzen. Koning
Salomon op zijn troon is Christus op de schoot Zijner

Moeder.

393 .

Het verhaal van Elias en de weduwe van Sarepta wordt

door de Glossa Ordinaria geheel in symbolische zin

uitgelegd. Elias door de Joden verjaagd en later in een

vurige wagen ten Hemel opgenomen is een beeld van
de Verlosser. De weduwe van Sarepta is de ecclesia ex

gentibus, die de Verlosser ontvangt, die door de Syna-

goge niet werd erkend. Zij heeft water geput, om aan

te duiden, dat zij voortaan aan de kracht van het Doop-
sel geloven zal

;
zij verzamelt twee houten, ten teken

dat zij het heil zal verwachten van het Kruis. Op een
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i3de-eeuws glasraam te Bourges draagt zij dan ook

niet twee afzonderlijke houten, maar een kruis.

Cfr. Glossa ordin., Reg. XVII, 8 vv. ;
Male, II, 143.

394 .

De vierwielige wagen van Aminadab (Cant. 6, 11 v.

;

i Sam., 7, 1) is een beeld der vier Evangeliën, die door

heel de wereld rijden.

395 .

Rupertus van Deutz kleedt dit zelfde idee iets anders

in : de nieuwe wagen, waarop de Verbondsark des

Heren gereden wordt, is het nieuwe Evangelie Christi,

waardoor de Verrijzenis, gelijk voorspeld is, in de

gehele wereld bekend wordt. De vier raderen zijn de

Evangelisten.

Cfr. Oswald A. Erich, R. D. K. I, 640 ;
Migne, P. L.,

CLXVII, 1162.

396 .

Een glasraam van omstreeks 1140 in de abdijkerk van

St. Denis brengt de quadriga Aminadab in beeld. De
Verbondsark met de requisieten van het Oude Verbond

staat op vier wielen. God de Vader plaatst in dezelfde

ark het Kruis, waaraan Christus hangt. Het geheel is

omgeven door de symbolen der vier Evangelisten. Het

bijschrift luidt :

Foederis ex arca Christi cruce sistitur ara

Foedere majori vult ibi vita mori.

Cfr. Oswald A. Erich, 1 . c. ;
Male, I, 182 v.

;
II, 175 v.

;

Künstle, I, 61 ;
Molsdorf, 160.
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397 .

De episode der drie jongelingen in de vuuroven, die in

de oud-christelijke kunst zo veelvuldig voorkomt, ont-

moeten wij in de Middeleeuwen slechts uiterst zelden.

Aan een der portieken van de Kathedraal van Laon
zijn zij het symbool van de geboorte van Christus uit

de H. Maagd Maria. Verder komen zij wel voor op
Spaanse miniaturen der vroege Middeleeuwen.

398 .

Esther, tot koningin gekroond, gold in de Middeleeuwen

als het symbool van Maria’s ten Hemel Opneming,
zoals blijkt uit de typologische handschriften en uit de

Hortus Deliciarum van Herrad van Landsberg. Om
deze reden krijgt zij ook een plaats aan de Mariapor-

tieken te Chartres en te Amiens.

399 .

Josue’s overtocht over de Jordaan is evenals de
doortocht der Joden door de Rode Zee een vooraf-

beelding van het Doopsel van Christus. Als zodanig

komen deze scènes voor aan de beroemde doopvont
van Hildesheim.

400 .

De door Gedeon op de dorsvloer uitgespreide en door

de dauw bevochtigde wollen vacht (Jud. 6, 36) geldt

in de Middeleeuwen als een der meest gewilde symbolen
van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis. Daarom ook
komt Gedeon met het vlies voor aan de Maria-portie-

ken van Laon en Amiens, en op glasramen der 13de

eeuw te Lyon en te Laon.

iqö
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401 .

De leeuw, door Samson verslagen, in wiens bekkeneel

later een bijenzwerm huisde (Jud. 14, 5 vv.), wordt in

verband gebracht met Christus’ Lijden. Evenals de

leeuw van Timna stierf onder de handen van Samson,

zo werd Christus door mensenhanden omgebracht.

Evenals Samson in de muil van de gestorven leeuw

versterkend voedsel vond, gewerd het menselijk ge-

slacht het heil door de dood van de Verlosser.

Wij vinden deze episode uitgebeeld op een der emaille-

plaquetten van het beroemde altaarretabel van Nico-

laas van Verdun uit 1181 te Klosterneuburg. Rond de

voorstelling lezen wij : Samson cum leone. — Vir gerit

iste tuam leo mortis XPe figura. (O leeuw, Samson doet

Uw dood gelijken op die van Christus).

Samson’s strijd met de leeuw vinden wij ook afgebeeld

op een romaanse bovendorpel aan de hoofdingang der

kerk te Breust-Eysden.

Cfr. Charbonneau-Lassay, 39 v. ; R. Ligtenberg, Die Ro-

manische Steinplastik indenNiederlanden, I, Haag, 107V.

402 .

« C’est la vérité que les abeilles mystiques font leur

plus excellent miel dans les playes de ce lyon de la

tribu de Juda esgorgé, mis en pièce et deschiré sur le

mont du Calvaire, et les enfans de la Croix se glorifient

en leur admirable problème, que le monde n’entend

pas. »

Cfr. St. Franciscus van Sales, Traicté de 1’amour de Dieu,

bij Charbonneau-Lassay, 44.
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IV

DE PROFETEN

403 .

De figuren uit het Oude Verbond dragen over het alge-

meen geen nimbus ;
slechts de profeten maken soms

op deze regel een uitzondering, wanneer zij in een scène

drager der handeling zijn. Vanaf omstreeks 1000

worden de figuren van het Oude Verbond onderschei-

den door de Jodenhoed. (In de rode eeuw dwongen de

Arabieren in Spanje de Joden als kenteken een spitse

hoed te dragen. Van daaruit kwam die gewoonte naar

Frankrijk en Duitsland. Het Concilie van Lateranen

in 1213 schreef voor, dat alle Joden, die onder de

Christenen leefden, de spitse Jodenhoed moesten

dragen).

404 .

Vanaf de 13de eeuw gaf men de profeten schriftbanden

in de hand, waarop een karakteristieke passus van hun

voorzeggingen geschreven stond. Het profetische woord

werd aldus het hoofdmotief. De keuze dezer opschrif-

ten werd geleid door het ten onrechte aan Augustinus

toegeschreven tractaat Contra Judaeos, Paganos et

Arianos, waarin de profeten een voor een optreden en

hun Messiaanse voorspellingen uitspreken. Op dit

geschrift gaat ook het reeds genoemde Profetenspel

derMiddeleeuwen terug. In ons land komt o. a. een reeks

198



De Profeten

profetenfiguren met schriftrollen voor aan de I4de-i5de

eeuwse koorbanken der St. Pieterskerk te Sittard.

Cfr. Male, II, 162 ; Sauer, 229; Dr. J. S. Witsen Elias,

Koorbanken en Kansels, A’dam, 1946. Voor het tractaat

Contra Judaeos etc. zie Migne, P. L., XL, 1117 vv.

405 .

Dit liturgische Profetenspel werd in bepaalde streken

telkenjare met Kerstmis of Driekoningen in de kerken

opgevoerd. De Profeten in de gedaante van eerbied-

waardige grijsaards traden een voor een naar voren,

en brachten hun getuigenis uit voor de Verlosser.

Isaias wees op de twijg, die zou opgaan uit Jesse’s

stam, David voorspelde het Messiaanse rijk, de grijze

Simeon dankte God, dat hij vóór zijn dood de Verlosser

mocht aanschouwen.

Verder traden nog op Mozes, Aaron, Jeremias, Daniël,

Habacuc, Osee, Joel, Abdias, Jonas, Micheas, Nahum,
Sophonias, Aggeus, Zacharias, Simeon, Elisabeth en

Johannes de Doper. Ook het getuigenis der heidenen

werd ingeroepen : Virgilius voorspelde in sonore verzen

de maagdelijke Geboorte van de Verlosser, Nabucho-

donosor verklaarde de Zoon Gods gezien te hebben

temidden van de vlammenvan de vuuroven, en Balaam,

gezeten op zijn ezelin kwam naar voren en verkondigde,

dat een ster zou opgaan uit Jacob. Ook het redeloze

dier vervulde zijn eigen rol : het getuigde door zijn

aanwezigheid, dat de Geest Gods somwijlen zich van

geringe middelen bedient en dat het dierenoog dan

zelfs de Engel aanschouwt, die voor het oog van de

mens verborgen blijft.

Wij behoeven niet zo ver te gaan, dat wij aannemen,

dat dit kerkelijke mysteriespel de bron was der profe-

tencyclen aan de gevels en op de glasramen der kathe-
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dralen, toch is het verband, voortspruitende uit de
geest des tijds, die zich tegelijkertijd in de dramatische
en plastische kunst op soortgelijke wijze uit, onmis-
kenbaar.

Cfr. Male, II, 173 vv.
; 144 v.

406 .

Daarnaast zien wij een parallelisme tussen profeten en
apostelen in de geest van de Concordia Veteris et Novi
Testamenti. Te Chartres, op vier glasramen boven de
zuiderportiek, dragen de vier grote profeten de vier
evangelisten op de schouders. Als de beeldhouwers van
de Dom van Bamberg dit motief overnemen en het tot

de profeten en de apostelen uitbreiden, ontbreekt hen
de geniale zin voor juiste maat en de smaak, die de
Franse glazenier eigen was. Hetgeen zinrijk en spiri-

tueel is in het ijle glas, wordt grotesk en grof in de
sculptuur.
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V

VROUWENFIGUREN
UIT HET OUDE VERBOND

407 .

Eva is een der voornaamste voorafbeeldingen van
Maria. Zie hiervoor n° 955 vv.

408 .

Hagar symboliseert het OudeVerbond, Sara het Nieuwe.
De eerste wijkt, om haar plaats te ruimen voor de
laatste, gelijk de Oude Wet slechts de voorbereiding

was der Nieuwe. De respectieve zoons van Hagar en
Sara, Ismael en Isaak, verbeelden de Israëlieten en de
Christenen.

409 .

Lea en Rachel, als voorafbeeldingen van Maria en
Martha, zijn daardoor tevens de symbolen van het
werkzame en het beschouwende leven. Ofschoon zij als

zodanig door de middeleeuwse theologen worden aan-
geduid, komen zij in de beeldende kunst vóór Michel-
angelo, die hen in deze betekenis bij het grafmonument
van Julius II benutte, niet voor.

410 .

Esther, maar vooral Judith golden in de Middeleeuwen
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als voorafbeeldingen van Maria. Zie hiervoor n° 398,
998 vv.

411 .

Suzanna komt in de symboliek der Middeleeuwen niet
voor. De vroeg-christelijke kunst daarentegen benut
haar geschiedenis veelvuldig. Ook daar is het hoofd-
motief redding uit gevaren.

202



Tweede Boek : De Openbaring

VI

DE SIBYLLEN.
HUN ANALOGIE MET

DE PROFETEN.
VIRGILIUS

412 .

De Sibyllen zijn helderziende vrouwen, die in de late

Middeleeuwen als profane spreekbuizen der Voorzie-

nigheid beschouwd en met de profeten en met diverse

tijden en volkeren in verband gebracht werden, zonder

dat er sprake is van bepaalde historische personen.

Tijdens de Renaissance zag men in hunne voorspellin-

gen een Goddelijke openbaring aan de antieke heidense

wereld, die deze aan de oud-testamentische gelijkwaar-

dig deed zijn.

Cfr. Künstle, I, 308 ;
Barbier de Montault, Iconographie

des Sibylles, Arras, 1874 ;
Male, II, 339, III, 254 vv. ;

L. Damedde, Deutsche Sibyllen-Weissagung, Greifswald,

1933 -

413 .

In de christelijke kunst der vroege Middeleeuwen zien

we het eerst de Erythraeische Sibylle verschijnen. De
grond daarvoor is te zoeken bij Augustinus (De civitate

Dei, XVIII, 23), waar een aan Lactantius ontleende

voorspelling aangaande de Verlosser aan deze Sibylle
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in de mond gelegd wordt. Het zelfde geschiedt in de

zeer verspreide aan Augustinus toegeschreven Sermo
contra Paganos, Iudaeos et Arianos de symbolo
(Migne, P. L., XL, 1117 vv.).

Daarom, wanneer in de 13de en 14de eeuw een Sibylle

voorgesteld wordt, b. v. aan de portiek der kathedraal

van Laon en aan het koorgestoelte te Auxerre, is daar

steeds de Erythraeische mee bedoeld.

Het Amsterdamse Rijksmuseum bewaart een 16de

eeuwse voorstelling der Erythraea van de hand van
Maarten van Heemskerck.

De Tiburtijnse Sibylle, die aan Keizer Augustus de

komst van de Verlosser zou voorzegd hebben, komt
eveneens reeds vroeg in de kunst voor : te Rome in de

kerk Ara Coeli, die de legende van deze zieneres in

haar naam bestendigde, reeds in de 12de eeuw. In het

Noorden wordt zij algemeen bekend, nadat haar ge-

schiedenis opgenomen was in de Legenda Aurea en in

het Speculum Humanae Salvationis. In de Nederlandse

kunst brachten de twee grootste meesters der Middel-

eeuwen, Jan van Eyck en Rogier van der Weyden het

motief in hun werk te pas.

414 .

Doch reeds in de 14de eeuw is men niet meer tevreden

met enkele afzonderlijke Sibyllen. Men denkt zich de

Sibyllen voortaan als een rei van twaalf door God
geïnspireerde vrouwen, geheel naar analogie van de

reeks der Profeten. De grote stoot hiertoe werd gegeven

door het in druk verschijnen van Lactantius’ Divinae

Institutiones, en vooral door een geschrift van Filippo

Barbieri : Discordantiae nonnullae inter S. Hierony-

mum et Augustinum, uit het jaar 1481, waarin alle

Sibyllen naar houding dracht en attributen beschreven
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worden. Toch komen reeds in de 14de eeuw reeksen

van Sibyllen voor, o. a. aan de kansel in de Dom van

Pisa, door Giovanni Pisano en aan die van S. Andrea

te Pistoja.

Filippo Barbieri is echter de eerste, die twaalf Sibyllen

opsomt. Zo schilderde hen o. a. Ghirlandajo in S. Trini-

ta te Florence (1485) en Pinturicchio in het Apparta-

mento Borgia in het Vaticaan (1494).

415 .

Wij laten hier de beschrijving der onderscheiden Sibyl-

len volgen, ontleend aan Barbieri’s bovengenoemd

tractaat.

I. De Perzische Sibylle. — Zij draagt een gouden kleed

en over het hoofd een witte sluier. Zij zegt : Zie, beest,

gij zult vertrapt worden en de Heer zal worden geboren

in de wereld ; de schoot der Maagd zal het heil der

volkeren zijn en haar voeten zullen strekken tot ge-

zondheid der mensen.

II. De Lybische Sibylle. — Zij draagt een krans van

groen en bloemen op het hoofd. Zij is zedig gekleed en

niet jong meer. Zij zegt : Zie, de dag zal komen, die de

dichte duisternissen verlichten zal. De banden der

Synagoge zullen verbroken worden en de mensen met

stomheid geslagen zijn, omdat zij de Koning der leven-

den zullen zien. Een Maagd, de heerseres der volkeren,

zal Hem in de schoot dragen en Hij zal heersen in

barmhartigheid.

III. De Delphische Sibylle. — Zij is gekleed in het

zwart en haar haren zijn om haar hoofd gebonden.

Zij draagt een hoorn in de hand en heeft een jeugdig

uiterlijk. Zij zegt : De profeet zal op onbevlekte wijze

uit een Maagd geboren wrorden.

IV. De Cimmerische Sibylle. — Zij is in Italië geboren
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en draagt een hemelsblauw kleed met goud afgezet.

De haren vallen los over haar schouders en zij is nog
jong. Zij zegt : Voor de eerste blik der Maagd rijze op
een meisje, schoon van gelaat, met loshangende haren,

zittende op een gespreide legerstede. Zij voedt de

knaap en geeft hem haar eigen kracht tot voedsel :

melk, gezonden uit de Hemel.
V. De Erythraeische Sibylle. — Zij is uit edele stam
in Babylonië geboren. Dit zegt zij van de Christus :

In de laatste tijden zal God zich vernederen en zal

Gods Zoon mens worden, aan Zijn mensheid zal de

Godheid gebonden zijn. Het Lam zal op het stroo

liggen en aan een Maagd zal het gegeven zijn de God-
mens op te voeden.

VI. De Samische Sibylle. — Zij is afkomstig van het

eiland Samos. Onder hare voeten heeft zij een zwaard
zonder schede. Zij is schoon van boezem en draagt een

ijle sluier op haar hoofd. Zij zegt : Zie de dag komt, dat

Hij uit een arme vrouw geboren wordt en de dieren

zullen Hem aanbidden en zeggen : Looft Hem in de

voorhoven der Hemelen.
VIL Cumaanse Sibylle. — Zij leefde in de tijd van
Tarquinius Priscus. Volgens Virgilius schreef zij aldus

over de Christus :

Ultima Cumaei venit jam carminis aetas ;

Magnus ab integro saeculorum nascitur ordo.

Jam redit et virgo, redeunt Saturnia regna.

Jam nova progenies coelo demittitur alto.

Casta, fave, Lucina, tuus jam regnat Apollo.

VIII. De Hellespontische Sibylle. — Zij is zeer oud en

afkomstig uit het land van Troje. Zij draagt een boe-

rinnenkleed en op haar hoofd heeft zij een sluier,

waarvan de einden onder de kin zijn samengeknoopt.
Zij zegt : Uit Zijn hoge woonstede in de hemelen zag
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God neer op Zijn nederige schepselen. En Hij zal in de

laatste dagen geboren worden uit een Hebreeuwse

Maagd in een aardse wieg.

IX. De Phrygische Sibylle. — Zij is van middelbare

leeftijd en hoewel zij maagd is, draagt zij een rood

kleed en een rode mantel als ware zij gehuwd. Over

Christus zegt zij het volgende : De Heer zal de machti-

gen der aarde geselen. Hij zal naar de hoge Olymp
komen en Hij zal Zijn raadsbesluit bevestigen in de

hemel en het zal verkondigd worden aan een Maagd
in de dalen der woestenijen.

X. De Europeische Sibylle. — Zij is schoon, jong en

stralend van gelaat. Zij draagt een gouden kleed en een

allerfijnste sluier dekt haar hoofd. Over Christus

spreekt zij aldus : Hij zal komen en de bergen en

heuvelen overschrijden en de wateren in de wouden

van de Olympus. Hij zal regeren in armoede en heersen

in stilzwijgen ; Hij zal voortkomen uit de schoot ener

Maagd.
XI. De Tiburtijnse Sibylle. — Zij heet Albunea en

wordt te Tibur als godin vereerd aan de oever van een

stroompje, in welks bron haar beeld zou zijn gevonden

met een boek in de hand. Dit voorspelde zij over

Christus : Christus zal te Bethlehem geboren worden

en aangekondigd te Nazareth, onder de regering van de

vreedzame stier, de grondlegger der rust. O, gelukkig

de Moeder, wier borsten Hem zullen voeden. — Zij is

gekleed in een saffraankleurig kleed en een paarsen

mantel.

XII. De Agrippijnse Sibylle. — Zij zegt over Christus :

Het onzichtbare woord zal gekoesterd worden, het zal

opbloeien als een wortel en verdrogen als een blad.

Zijn bekoorlijkheid zal niet zichtbaar zijn en de moe-

derschoot zal Hem omvatten. God zal wenen van altijd-
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durende vreugde en door de mensen zal Hij vertreden

worden. Uit Zijn Moeder zal Hij geboren worden als

God en onder de mensen zal Hij verkeren, als ware Hij

een zondaar gelijk zij.

(In Barbieri’s tekst is veel, dat onverstaanbaar en niet

te vertalen is. Ook verschillen de diverse manuscripten

en drukken van zijn werk aanmerkelijk, wat betreft de

redactie der diverse profetieën en beschrijvingen).

Barbieri brengt iedere Sibylle in verband met een der

profeten, die eveneens een tekst uit zijn profetie voert.

Wij laten hier hun namen volgen met de eerste woor-

den hunner voorspelling. Hierbij dient te worden opge-

merkt dat de bij Jonas geplaatste tekst thuishoort in

het boek der

260, n. x.

Rechters. Zie hieromtrent Male, III,

Persica. Osee. De manu factis...

Lybica. Jeremias. Ecce dies veniunt...

Delphica. Jeremias. Revertere virgo...

Cimmeria. Joel. In diebus illis effundam...

Erythraea. Ezechiel. Porta haec clausa erit...

Samia. David. Adorabunt eum...

Cuniana. Daniël. Abscissus est de monte lapis..

Hellespontica. Jonas. Ponam vellus hoe lanae in

area...

Phrygia. Malachias. Ecce ego mittam angelutn...

Europa. Zacharias. Exulta, filia Sion...

Tiburtina. Micheas. Et tu, Bethlehem...

Agrippa.

Barbieri’s reeks is niet zonder invloed geweest op
Michelangelo’s profeten en Sibyllen in de Sixtijnse

kapel, zoals uit zijn keuze en uit meerdere details

duidelijk blijkt.

416 .

De iöde-eeuwse Franse kunst combineert de gegevens
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van Lactantius en van Barbieri. Hierdoor onstaat een
nieuwe reeks van Sibyllen, vrij sterk verschillend van
de geheel op Barbieri steunende Italiaanse opvatting.

De profetieën zijn aan de ene of aan de andere bron
ontleend, doch daarnaast ontvangt elk der Sybillen

een attribuut :

Persica. — Zij draagt een lantaarn in de hand en
vertreedt een monster.

Lybica. — Zij draagt een kaars in de hand.

Erythraea. — Een bloem.

Cumana. — Een klein gouden schaaltje.

Samia. — Een kribbe.

Cimmeria. — Een drinkhoorn.

Europa. — Een getrokken zwaard.

Tiburtina. — Een hand, (die Christus geslagen heeft).

Agrippa. — Een geselroede.

Delphica. — De doornenkroon.

Hellespontica. — Het Kruis.

Phrygia. — De kruisvaan der Verrijzenis.

Men vindt o. m. de Sibyllen met deze emblemen in de
gedrukte getijdenboeken van Vérard en Simon Vostre.

Zie afb. 86-7.

Bovendien komen zij veelvuldig voor op kerkdeuren.

Deze heidense profetessen zagen immer van verre de
stad Gods, maar traden daar niet binnen.

Vermelden wij hier nog de uitbeelding der Sibyllen

door Bernardino Pinturicchio (1455-15 13) op het ge-

welf van S. Maria del Popolo te Rome. Aan de koor-

banken van Oirschot stonden de profeten, de apostelen

en de Sibyllen naast elkaar als de verkondigers van
Christus’ komst. Op een altaarstuk van Nicolaas

Roose te Gent (Kapel O. L. Vrouw van Nieuwen
Bossche) omringen zes Sibyllen de kribbe. Zij worden
uitgebeeld op reeksen prenten door Antony van
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Blocklandt, Crispijn van de Passé en Romeyn d’Hooghe.

De Sibyllen ontmoeten wij verder nog op de Verheer-

lijking van het Lam Gods door van Eyck in de St.

Bavo te Gent.

De Sibyllen worden naast de Profeten met Maria in

verband gebracht door Jan Provoost (Ermitage, Lenin-

grad ; zie Friedlander, IX, Tafel LXXIX), door de

Maitre du St. Sang (St. Jacob, Brugge ;
zie Friedlander,

IX, Tafel LXXXIV) en door Benson (zie Friedlander,

XI, Tafel LXXXVI).

417 .

Virgilius, veelvuldig tot de profeten gerekend, treffen

we al aan in het begin der 13de eeuw op een miniatuur

van de Boom van Jesse in een Psalterium te Wolfen-

büttel, waar hij staat tussen Isaias en Balaam. Op
de schriftrol, die hij in de hand draagt lezen wij het

eerste der beroemde verzen uit de vierde Ecloge :

Jam nova progenies... Ook in het liturgische profeten-

spel komt hij naast Isaias en Balaam voor.

Op een 15de eeuwse muurschildering in de St. Walburg

te Zutphen komt Virgilius voor naast andere zieners,

o. a. Trismegistus (zie Hoogewerff, I, blz. 214).
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VII

HET NIEUWE VERBOND

418 .

De iconographie van het Nieuwe Testament wordt

bepaald door de Liturgie van het Kerkelijk Jaar.

Juist die voorvallen uit het leven van Christus, die

door de feestviering naar voren geschoven worden,

vinden wij terug in de beeldende kunst: de Annunciatie,

de Geboorte, de Aanbidding der Drie Koningen, de

episoden van het Lijden, de Verrijzenis en de Hemel-

vaart. Al deze feiten worden door bepaalde feesten

of feestkringen herdacht. De gebeurtenissen van

Christus’ openbaar leven, die niet door de feestkalen-

der met meer dan gewone luister gevierd worden,

zijn dan ook slechts zelden door de kunst geïnterpre-

teerd. Het is in dit verband opmerkenswaard, dat we
deze laatste motieven slechts in vrij grote getale vinden

in de tijden, wanneer het latere Kalendarium nog in de

eerste phase zijner ontwikkeling staat, n. 1. in de

oud-christelijke periode en de eerste daaropvolgende

eeuwen.

410.

In de vroege Middeleeuwen vergelijkt men de vier

Evangeliën gaarne met de vier Paradijsstromen. In

het beroemde Uta-Evangeliarium te München, zijn de

afbeeldingen der vier Evangelisten vergezeld van de vier

paradijsstromen, in de gedaante van figuurtjes, die wa-
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terkruiken uitgieten. De toebehorende teksten luiden :

Geon interpretatur felicitas et significat Evangelium Mat-

thaei.

Tigris interpretatur velocitas et significat Evangelium

Marei.

Eufrates interpretatur fertilitas et significat Evangelium

Lucae.

Physon insuflatio interpretatur et significat Evangelium

Iohannis.

Zie ook afb. 6.

Cfr. Beissel, 262.

420 .

Voor de vier Evangeliën als de raderen van de wagen

van Aminadab, zie n° 394-6.

421 .

Ripa personifieert het Nieuwe Verbond aldus : een

jonge vrouw van opperste schoonheid, het hoofd om-

geven door helder schitterende stralen en met een witte

band om de slapen. Zij is gekleed in een dun, haast

doorschijnend, wit gewaad. Zij leunt tegen een Kruis

en met de rechterhand heft zij een schaal op, waarmede

zij helder water uitgiet. Ter linkerzijde ligt op een

vierkant stenen voetstuk een boek met het opschrift

Evangelium. Hierop rust haar andere hand. Verder

zien wij nog een steen met vleugels, met als bijschrift

Onus Leve.

De door Ripa aangevoerde attributen spreken voor

zich zelf. De schaal met water duidt op het Doopsel,

de witte voorhoofdsband op het Vormsel, de bevesti-

ging van het Doopsel.

Men zie ook Ripa’s personificatie van het Oude Ver-

bond, n° 358.

Cfr. Ripa, 371.
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VIII

CHRISTUS’ VERBORGENLEVEN

422 .

Bij de Annunciatie wordt de Ontvangenis van de

H. Geest gesymboliseerd door stralen, die nederdalen

op de H. Maagd en gewoonlijk van een Duif, de H.

Geest, uitgaan. Soms is in die stralen Christus in de

vorm van een kindje aangeduid. In de 14de en 15de

eeuw verschijnt daarenboven God de Vader in half-

figuur op de wolken, zodat tevens de Drieëenheid voor-

gesteld wordt.

423 .

De Middeleeuwen houden er van de Annunciatie een

genre-achtig karakter te geven. Maria zit op een bid-

stoel en leest in een verlucht getijdenboek. Op een

vloer van gele en zwarte tegels staat in een aarden

vaas een lelie. Meubelen en huisraad zijn natuurge-

trouw en minutieus weergegeven. In een hoek staat

de legerstede met opgebonden gordijnen. De engel

treedt binnen, gekleed in albe, stola en koorkap. Op
één knie knielend spreekt hij zijn groet en blijde

boodschap uit, waarvan de aanvangswoorden op zijn

spreukband te lezen staan : AVE GRATIA PLENA,
en Maria antwoordt, de ogen zedig ter aarde gewend

:

ECCE ANCILLA DOMINI.
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424 .

De lelietak wijst op de tijd, waarop de Blijde Bood-

schap verkondigd wordt, de lente. Volgens latere

opvatting is zij tevens een symbool van Maria’s

zuiverheid.

425 .

In het Officium Parvum der H. Maagd, zoals het gebe-

den wordt door de Carmelieten, wordt Christus, die in

de Schoot Zijner Moeder neerdaalt, vergeleken met

dauw, die neerdaalt op het gras : descendet in uterum

Virginis sicut imber super granum.

Cfr. Koenders, II, 233.

426 .

In de Middeleeuwen is de Jacht op de Eenhoorn een

veel gebruikt symbool voor de Annunciatie. Volgens

de Physiologus is de Eenhoorn een dier van een dus-

danige wildheid, dat het door geen jager kan gevangen

worden. Slechts wanneer een maagd aanwezig is, kan

dit geschieden, want de wilde Eenhoorn legt zijn kop

mak en tam in de schoot der jonkvrouw. Wij zien hoe

de Eenhoorn, als symbool van Christus, zijn kop legt

in de schoot van Maria, en hoe de Engel Gabriël als

jager terzijde knielt en op de jachthoorn blaast. Soms

vergezelt hem een meute van jachthonden, die namen

van deugden dragen. Soms zijn het er vier, en dan

heten zij Misericordia, Veritas, Justitia en Pax ;
soms

drie, en wel Fides, Spes en Caritas, of Caritas, Veritas

en Humilitas. De oudste voorstelling dezer Eenhoorn-

jacht vinden wij op een miniatuur in een Antiphona-

rium van het Klooster Einsiedeln uit de 12de eeuw.

Verder treffen wij haar o. a. aan op een miniatuur, die
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in 1526 in het Sticht ontstond en die zich thans in het

Fitzwilliam Museum te Cambridge bevindt. Zie ook
afb. 36.

Zie n° 268, 1015.

427 .

In de periode der Barok krijgt de scène der Annunciatie

een geheel ander karakter, dan zij in de Middeleeuwen

bezat. Het huiselijk karakter verdwijnt. De H. Maagd,

geknield in nederige en gebogen houding, kruist de

handen op de borst. De engel, eveneens geknield,

draagt de lelietak in de ene hand en wijst met de

andere ten hemel. De H. Geest, die in de gedaante der

duif uit de wolken nederdaalt, is omgeven door gevleu-

gelde putti. Ook de engel Gabriël wordt gedragen door

een wolk.

Deze nieuwe formule is afkomstig uit Italië, waar wij

haar voor het eerst bij Correggio aantreffen. Reeds aan

het einde der 16de eeuw is zij over geheel Europa

verspreid en komt zij ook in de Nederlanden voor, o. a.

bij Adriaan Bloemaert.

428 .

De Geboorte van Christus in de stal te Bethlehem vin-

den we in de oud-christelijke kunst slechts zelden

afgebeeld. Er valt slechts te wijzen op een wandschil-

dering in de Catacombe van St. Sebastiaan, die door

Wilpert wordt toegeschreven aan de tweede helft der

4de eeuw. Op een soort tafeltje met vier poten ligt het

Kind in de windsels gewikkeld, op de achtergrond zijn

de koppen van de os en de ezel zichtbaar. Het geheel

wordt bekroond door een borstbeeld van de Verlosser.

Soortgelijke voorstellingen komen ook in de sculptuur

voor, waarbij dan nog Maria gevoegd wordt, en soms
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een herder of St. Jozef. Naar een getuigenis van
Choricius, bestond er in de 6de eeuw een voorstelling

der Nativitas in de kerk van Gaza.

429.

In de vroege Middeleeuwen wordt de Geboorte voorge-

steld als volgt : De H. Maagd ligt uitgestrekt op een

rustbed terwijl het Goddelijk Kind niet in een kribbe,

maar op een soort altaar achter haar neergelegd is.

Erboven hangt een lantaarn tussen twee uiteengescho-

ven gordijnen. Het toneel schijnt zich af te spelen in

een kerk, niet in een stal. Jozef staat of zit ter zijde een

weinig achteraf. Christus verschijnt hier dus vanaf het

ogenblik Zijner geboorte als een offer op het altaar.

Maria en Jozef zijn vol eerbied verzonken in stilzwij-

gende overweging van het grote gebeuren. Vergelijk

afb. 13-4.

430 .

In de latere Middeleeuwen speelt zich de scène af in

een in de ruine van David’s paleis uit planken, balken

en riet gebouwde stal. Het Kind ligt in de kribbe

tussen os en ezel en Maria knielt in gebed naast de

pasgeboren Verlosser. Jozef staat terzijde en draagt

een brandende lantaarn, om aan te duiden, dat het

nacht is. Door de engelen gewaarschuwd en geleid

komen de herders naar binnen, met een mengeling

van vrijmoedigheid en schroom, dragend hun staven en

fluiten en hun simpele offergave, een lam.

431 .

In de Baroktijd blijft de Geboorte grotendeels haar

middeleeuws karakter bewaren, met dit verschil, dat
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het intieme en simpele verdwijnt ; Maria treedt meer

handelend op en toont haar jonggeborene aan de her-

ders. Engelen en gevleugelde putti bevolken de ach-

tergrond en de ruimte boven de kribbe. De os en de

ezel ontbreken gewoonlijk.

Wanneer het Kind omgeven is door een bovenaardse

glans, hebben we dit slechts op te vatten als een aan-

duiding van de glans Zijner Godheid, zonder dat het,

gelijk Molsdorf (S. 26) meent, een toespeling zou zijn

op het Licht, dat in de wereld gekomen is. (Joh. 3, 19).

433 .

Een hymne uit het brevier der Birgittinessen vergelijkt

Christus’ geboorte uit de H. Maagd met een huwelijk :

Sponsae jungendo Filio Bij d’echtverbintnis van de

432 .

Zoon,

In charitatis thalamo. In ’t bruidsvertrek vol

schittering

Collateralis socius Stond als getuige Hem ter

zij

Pater erat et Spiritus. De Vader met de Heil’ge

Geest.

Stola nova induitur Met nieuw gewaad wordt
deze Prins

Hic Domicellus nobilis. Van eed’len bloede thans

omkleed ;

Decora pompa graditur, Naar buiten treedt Hij

luistervol,

Sponsae vestitu similis. In kleding aan Zijn bruid

gelijk.

Venter Mariae thalamus Maria’s schoot is ’t bruids-

vertrek.
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Sponsusque eius anima,

Sponsusque Christus Domi-
nus,

Vestis trabea carnea.

Cfr. Koenders, II, 272.

De bruid is hare reine ziel.

En Christus is haar Bruide-

gom,
Zijn kleed de mens’lijke na-

tuur.

434 .

De os en de ezel bij de kribbe gaan terug op een passage

der profetie van Isaias.

Isaias 1, 3.

3. Cognovit bos possesso-

rem suum, et asinum prae-

sepe Domini sui : Israël au-

tem me non cognovit, et po-

pulus meus non intellexit.

Een os kent zijn meester.

Een -ezel de krib van zijn

heer

;

Maar Israël kent zo iets

niet.

Mijn volk begrijpt het niet

eens.

435 .

De os en de ezel komen voor het eerst voor op een

fragment ener romeinse sarcophaag uit 343 (Afb. bij

F. X. Kraus, Geschichte der Christlichen Kunst,

Freiburg i. B., 1896-1908, I, S. 171, Fig. 132).

436 .

De allegorische uitlegging, als zou de os het Jodendom
en de ezel het Heidendom vertegenwoordigen, dateert

van veel latere tijd.

Zie verder hieromtrent : Benedictus XIV, Commenta-
rius de Festis, II, 181 v., en 183 v.

437 .

De Aanbidding door de Wijzen is in de oud-christelijke

kunst een der meest voorkomende motieven. Christus
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zit op de schoot Zijner Moeder en neemt de geschenken

en de huldiging in ontvangst van de drie, soms uit

overwegingen van symmetrie vier, Magiërs. Zij dragen

een Phrygisch gewaad, geen koningskledij, die eerst

vanaf de 8ste eeuw in zwang komt, en zijn soms

begeleid door kamelen.

438 .

Dat men hen naderhand als koningen uitbeeldt, steunt

op een tekst van de psalmist : Reges Tharsis, et insulae

munera offerent : reges Arabum et Saba dona adducent:

et adorabunt eum omnes reges terrae (Ps. 71, 10 v.).

Tharsis is Spanje, Saba is Ethiopië. Vandaar dan ook,

dat steeds een der koningen als een Ethiopiër, met

zwarte gelaatskleur wordt afgebeeld.

439 .

In de Legenda Aurea heten de drie Wijzen Caspar,

Melchior en Balthazar. Melchior is een grijsaard, met

lange haren en baard. Hij offert aan het Christuskind

goud, symbool van het goddelijk koningschap. De
tweede, Caspar, is jong, baardeloos en van donkere

gelaatskleur. Hij biedt de Verlosser wierook aan, als

hulde aan Zijn Godheid. De derde, Balthazar geheten,

is bruin van teint en hij draagt een vollen baard. Zijn

offergave is de myrrhe, getuigende, dat Gods Zoon

sterven zal. Aldus lezen wij in een passage van de

Collectanea van de Pseudo-Beda (Migne, P. L., XCIV).

De middeleeuwse kunstenaars volgen deze voorschrif-

ten op, maar zij stellen slechts een der koningen, en wel

Caspar, als neger voor. De gewone wijze van voorstel-

len is deze : Melchior heeft zijn kroon afgezet, hij knielt

voor het Goddelijk Kind, dat op de schoot van Maria

gezeten is en biedt het zijn geschenk aan. Zijn beide
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metgezellen staan achter hem, eerst Balthazar, die op

de ster wijst, vervolgens Caspar. Beiden dragen zij de

kroon op het hoofd en hun gaven in de hand. Volgens

de commentatoren der Middeleeuwen vertegenwoor-

digen zij de drie rassen der mensheid en de drie wereld-

delen, die hun hulde aan de Koning der schepping

komen aanbieden. Zie afb. 15-6.

Cfr. H. Kehrer, Die heiligen drei Könige in Litteratur und

Kunst, Leipzig, 1908, I-II
;
Male, II, 213 ;

Molsdorf, 29 v.

440 .

De Besnijdenis van Christus komt in de Middeleeuwse

kunst zelden voor.

441 .

De Besnijdenis werd vaak als motief gekozen voor het

altaarstuk op het hoogaltaar van Jesuietenkerken,

omdat Christus bij Zijn besnijdenis de naam Jesus

ontving.

Cfr. Male, IV, 432.

442 .

De Vlucht naar Egypte wordt in de Evangeliën maar

zeer in het kort vermeld (Matth. 2, 13 v.) en het om-

verwerpen der godenbeelden in het geheel niet. Des te

uitvoeriger lichten de apocryphen ons daar over in,

vooral het Evangelium Infantiae Salvatoris. Molanus

noemt verder als zegslieden van deze verhalen Cyrillus

van Alexandrië en Anselmus.

Cfr. Molanus-Paquot, 509; Molsdorf, 33.

443 .

Volgens dezelfde apocryphe bronnen zou ook het

dierenrijk tijdens de tocht naar Egypte zijn Schepper
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hulde gebracht hebben, zoals draken, leeuwen en pan-

ters. Een sculptuur, die de gevel van de Dom van
Orvieto siert en uit de 14de eeuw dateert, brengt dit

in beeld.

444 .

Op het i2de-eeuwse schrijn van St. Marcus te Huy
buigen een figuur met een muurkroon, Egypte, en een

boom zich ter aarde bij de aankomst van de Verlosser.

445 .

Het Kindje Jesus, voorgesteld op een leeftijd van
ongeveer vier of vijf jaar, doet eerst in het allerlaatste

gedeelte der Middeleeuwen zijn intrede in de kunst.

Gewoonlijk draagt het de wereldbol als een rijksappel

in de hand. Een miniatuur in een aan het Breviarium
Grimani verwant manuscript der Vaticaanse Biblio-

theek, van omstreeks het jaar 1500, lijkt een der

vroegste voorbeelden. In de 16de eeuw bestaan reeds

beelden van het Jesuskind, zoals blijkt uit het leven

van de H. Theresia van Avila.

Cfr. Male, IV, 325.

446 .

Reeds in de 16de eeuw beeldt men het Kindje Jesus af

met de lijdenswerktuigen, om aan te duiden, dat geheel

het leven van de Godmens gericht was op één einddoel,

het Kruis. Ook vindt men het Goddelijk Kind voorge-

steld slapende op het Kruis, soms met het bijschrift

Ego dormio et cor meum vigilat, Ik slaap, maar mijn

hart waakt. In Italië was het vooral de school van
Bologna, die dit motief gaarne benutte.

Cfr. Male, IV, 329, 331 ; Knipping, I, 155.

221



Christus’ verborgen leven

447 .

De voorstelling van de H. Familie ontwikkelde zich

naar alle waarschijnlijkheid uit die der rust op de

vlucht naar Egypte. Dikwijls is de sfeer eer huiselijk

en intiem, dan verheven.

Reeds vroeg vinden we de verbinding van de H. Fami-

lie met de H. Drievuldigheid. De H. Familie krijgt dan

het karakter van een Trinitas Terrestris. Het Kind

Jesus wordt dan door Zijn Moeder en Zijn voedsterva-

der aan de hand geleid, terwijl boven Hem de Vader

en de H. Geest in de wolken verschijnen.

448 .

Christus te midden der leraren is een motief, dat

vreemd bleef aan de kunst der Middeleeuwen. Een

houtsnede van v. Sichem toont ons het Kind Jesus,

tronende op een wolk, boven een groep personen, een

Paus, een kardinaal, een bisschop en drie priesters.

(Petrus de la Faille, Ooghen salve, Leuven, 1643, III,

95)-
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IX

CHRISTUS’ VERBORGEN LEVEN.

TYPOLOGIEËN

449.

De Annunciatie.

Biblia Pauperum :

1) Vervloeking der slang en belofte van een Ver-
losser, Gen. 3, 14 v.

2) Gedeon’s vacht. Jud. 6, 36 v.

Speculum Humanae Salvationis :

1) Rebekka geeft aan Eliezer te drinken. Gen.

24. 15 v.

2) God verschijnt aan Mozes in het brandende
braambos. Exod. 3, 2.

Klostemeuburger altaar :

1) Aankondiging van Izaak’s geboorte. Gen. 17,

19.

2) Aankondiging van Samson’s geboorte. Jud.

13. 3-

Diversen :

Isaias voorspelt, dat een maagd een Zoon zal

baren. Is. 7, 14.

450.

De Engel verschijnt aan Jozef vóór Christus’ geboorte.
Concordia Caritatis :

1) David gaat schuil voor Saul. 1. Sam. 20, 24.
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2) Johannes aanschouwt de Vrouw met de zon

bekleed. Apoc. 12, 1 v.

451 .

Christus’ Geboorte.

Biblia Pauperum :

1) God verschijnt aan Mozes in het brandende

braambos. Exod. 3, 2.

2) De bloeiende staf van Aaron. Num. 17. 23.

Speculum Humanae Salvationis :

1) De droom van de opperste der schenkers.

Gen. 40, 9 v.

2) De Tiburtijnse Sibylle toont Augustus de ver-

schijning der Moeder Gods met het Kind

(Legenda Aurea).

Klosterneuburger altaar :

1) Isaak’s geboorte. Gen. 21, 1 v.

2) Samson’s geboorte. Jud. 13, 24.

Concordia Caritatis :

1) Jacob schenkt Jozef het veelkleurige kleed.

Gen. 37, 3.

2) De zich van de berg losmakende steen. Dan. 2, 34.

Diversen :

1) Gedeon’s vacht. Jud. 6, 36.

2) De gesloten tempelpoort. Ezech. 44, 2.

452 .

Christus’ Besnijdenis.

Concordia Caritatis :

1) Josue besnijdt de in de woestijn geboren kinde-

ren van Israël. Jos. 5, 2 v.

Klosterneuburger altaar :

1) Isaak’s besnijdenis. Gen. 21, 4.

2) Samson’s besnijdenis. Jud. 13, 24.
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Diversen :

1) Abraham’s besnijdenis. Gen. 17, 10 v.

2) Sephora besnijdt haar zoon. Exod. 4, 25.

453 .

De Aanbidding der Wijzen.

Biblia Pauperum :

1) Abner komt over tot David. 2 Sam. 3, 21.

2) Het bezoek der koningin van Saba aanSalomon.
i Kon. io, 10.

Speculum Humanae Salvationis :

1) David ontvangt water uit Bethlehem. 2 Sam.
23, 15 v.

2) De drie Wijzen zien de ster. Matth. 2, 9 v.

Klosterneuburger altaar :

1) Melchisedech brengt brood en wijn aan Abra-
ham. Gen. 14, 18.

2) Het bezoek der koningin van Saba aan Salomon.
i Kon. 10, 10.

Concordia Caritatis :

Salomon ontvangt goud en edelstenen uit Ophir.
i Kon. 10, 11.

Diversen :

Sem, Cham en Japhet, de drie zonen van Noë.

454 .

De Opdracht in de Tempel.
Biblia Pauperum :

1) De opdracht van een Joodse knaap in de tempel
volgens de Joodse wet. Lev. 12, 6.

2) Anna wijdt haar zoon Samuel aan de dienst van
het heiligdom. 1 Sam. 1, 24 v.

Speculum Humanae Salvationis :

1) De Ark des Verbonds. Exod. 25, 10 v.
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2) De zevenarmige kandelaar. Exod. 25, 31 v.

Concordia Caritatis :

Abraham viert feest, omdat Isaak aan de borst

ontwend wordt. Gen. 21, 8.

455 .

De Vlucht naar Egypte.

Biblia Pauperum :

1) Rebekka zendt Jacob naar Laban, om hem te

doen ontkomen aan de toorn van Esau. Gen.

27, 41 v.

2) Michol laat David door het venster ontsnappen,
i Sam. 19, ii v.

Concordia Caritatis :

Mozes vlucht voor Pharao naar Madian. Exod. 2, 15.

Diversen :

1) Abraham’s tocht naar Egypte. Gen. 12, 10 v.

2) Jacob’s tocht naar Egypte. Gen. 46, 5 v.

3) Elias, door Jezabel met de dood bedreigd,

neemt de vlucht. 1 Kon. 19, 1 v.

456 .

Het neervallen der godenbeelden.

Biblia Pauperum :

1) Mozes werpt het gouden kalf ter aarde. Exod.

32, 19 v.

2) De afgod Dagon valt neer voor de Ark des

Verbonds. 1 Sam. 5, 1 v.

Speculum Humanae Salvationis :

1) Nabuchodonosor droomt over de vernieling van
het afgodsbeeld. Dan. 2, 31 v.

2) De jonge Mozes vertreedt de kroon van Pharao.

Petrus Comestor, Historia scholastica, Migne,
P. L., CII, 1142 v.
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3) De Egyptenaren aanbidden een afgodsbeeld,

dat een maagd voorstelt. Ibid., 1440.

457 .

De Kindermoord te Bethlehem.

Biblia Pauperum :

1) Saul laat de priesters in Nobe door Doeg ver-

moorden. i Sam. 22, 18 v .

2) Athalia doet de koningszonen ombrengen. 2

Kon. 11, 1.

3) Joram doodt zijn broeders. 2 Par. 21, 4.

Diversen :

Pharao laat de zonen der Joden ombrengen.

Exod. 1, 15.

458 .

De terugkeer der H. Familie uit Egypte.

Biblia Pauperum :

1) Jacob keert terug na zijn vlucht voor Esau.

Gen. 32.

2) David keert terug na de dood van Saul. 2 Sam.

2, i v.

3) David haalt de Ark des Verbonds terug uit de

woning van Aminadab. 2 Sam. 6, 3.

Concordia Caritatis

:

Abraham keert terug uit Egypte. Gen. 13, 1.

459 .

Jesus onder de leraars in de Tempel.

Biblia Pauperum :

Koningen komen tot Salomon, om zijn wijsheid te

horen. 1 Reg. 5, 14.

Diversen :

1) Jozef legt Pharao ’s dromen uit. Gen. 41.
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2) Samuel verklaart Heli’s visioen. 1 Sam. 3.

3) Daniël legt de droom van Nabuchodonosor uit.

Dan. 2.

460 .

Jesus groeit op te Nazareth.

Concordia Caritatis :

1) Samson groeit op. Jud. 13, 24.

2) Samuel groeit op. 1 Sam. 2, 21.

228



Tweede Boek : De Openbaring

X

CHRISTUS’ OPENBARE LEVEN
TOT AAN HET

LAATSTE AVONDMAAL

461 .

De voorstelling van de Doop van Christus in de Jor-

daan wordt in de Middeleeuwen veelvuldig vermengd

met elementen aan de liturgie van het Sacrament des

Doopsels ontleed. Zo hebben wij b. v., wanneer wij

Christus afgebeeld vinden staande op de helse draak,

te denken aan de duivelafzwering door de dopeling.

Deze bijzonderheid komt o. a. voor op de I2de-eeuwse

houten deurvleugels van St. Maria im Kapitol te

Keulen. Soms draagt of Johannes, ofwel de Duif, een

zalfbus of flesje. Ook dit duidt op de liturgie en wel

op de met het Doopsel verbonden zalvingen. Soms

evenwel lijkt het of de Duif en niet Johannes het Doop-

sel aan Christus toedient, wanneer de Duif een vaat-

werk met vloeistof over diens hoofd uitgiet, terwijl

Johannes slechts het zalfkruikje hanteert, zoals b. v. op

een tympaanreliëf uit de 13de eeuw aan de Dom te

Monza. Op een miniatuur in een 12de eeuws handschrift

te Stuttgart (Cod. Hist. 15, fol. 19 v.) maakt Johannes

slechts een gebaar, terwijl de Duif een kruikje over

Christus’ hoofd uitgiet. Zie ook afb. 17.
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462.

De Jordaan wordt dikwijls afgebeeld als een antieke

stroomgod, met de waterkruik en een hoofdtooi van

schelpen en kreeftenscharen. Aldus komt hij o. a.

voor in de beide Baptisteria te Ravenna, op mozaieken

die van omstreeks 500 dateren. Later komen er soms

drie zulke stroomgoden voor, het is dan de Jordaan en

zijn beide legendarische takken Jor en Dan.

463.

Een ander liturgisch element in de voorstelling van de

Doop van Christus zijn de Engelen, die de functie

waarnemen van Diakens of Acolythen.

464.

Is er bij de doopscène een profeet afgebeeld, dan

wordt Isaias bedoeld, die het optreden van Johannes

de Doper voorspelde : « Daar roept men : Baant

Jahweh een weg in de steppe, effent een pad in

de woestijn voor onze God ;
elk dal moet gevuld,

alle bergen en heuvels moeten geslecht, de krochten

moeten een vlakte worden, de klip een vallei. » Is.

40. 3 v.

465.

De Doop van Christus is een voor de hand liggende

gelegenheid om de H. Drievuldigheid in beeld te bren-

gen. God de Vader wordt aanvankelijk vrijwel steeds

afgebeeld als een hand, die uit de wolken reikt, later

verschijnt Hij vrijwel steeds tenhalven lijve. Vergelijk

n° 65 v.

466.

Volgens de Glossa Ordinaria houdt het wonder der

230



Christus’ openbare leven

bruiloft van Cana voor wie het verstaan wil een diepe-

re betekenis in. De zes waterkruiken verbeelden de zes

tijdperken der wereld
;
het water, dat zij inhouden,

waarin, zonder dat iemand het weet, de wijn reeds

verborgen is, is de Oude Wet, waar Jesus zich onder de

letter verscholen houdt. Want de Schriftuur is volgens

de letter slechts smaakloos water, doch naar de geest

een heerlijke wijn. In de zes tijdperken vóór de verlos-

sing bleef Jesus verborgen voor de wereld, evenals de

wijn in het water. In het zevende tijdperk vertoont Hij

zich en dit zal duren tot aan het Laatste Oordeel als

het achtste tijdperk aanvangt, dat geen einde zal

hebben. De voorstelling van het wonder van Cana is

dan ook vaak vergezeld van de zes tijdperken van het

mensenleven en van de zes tijdperken der wereld, in

de figuur van hun vertegenwoordigers, Adam, Noë,

Abraham, David, Jechonias en Johannes de Doper,

met de verzen

Hydria metretas capiens est quaelibet aetas

Lympha dat historiam, vinum notat allegoriam.

Aldus ongeveer komt deze episode voor op een 13de

eeuws glasraam in de kathedraal van Canterbury.

Cfr. Male, II, 196 v.

467 .

Volgens Durandus verandert Christus in ons het water

der vreze in de wijn der Goddelijke Liefde. Het water

der dorre letter in de wijn van het geestelijke begrijpen,

het water der sterfelijkheid in de wijn der onsterfelijk-

heid.

468 .

Volgens veler opvatting in de Middeleeuwen zou de

bruidegom, wiens huwelijk bij de bruiloft van Cana
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gevierd werd, Johannes de Evangelist geweest zijn.

Latere schrijvers, b.v. Baronius en ook nog Kardinaal

Prospero Lambertini, de latere Benedictus XIV, keren

zich heftig tegen deze opvatting.

Cfr. Benedictus XIV, Commentarius de Festis, I, 69 v.

469 .

De wonderbare broodvermenigvuldiging wordt in de

eerste tijden van het christendom gewoonlijk voorge-

steld door een vis met de broodkorf, het beroemde
teken, dat vroeger steeds voor een symbool van de

Verlosser gehouden werd. Uit de onderzoekingen van
Wilpert en Dölger is duidelijk gebleken, dat de Ichthus

slechts in de literatuur deze functie vervult, doch in

de beeldende kunst, vooral wanneer hij tesamen met
de broodkorf afgebeeld wordt, steeds een toespeling is

op de wonderbare spijziging der vijfduizend in de

woestijn met enkele broden en vissen. Zie n° 261 v.

470 .

Christus’ verheerlijking op Thabor is op de apsismo-

zaiek in S. Apollinare in Classe te Ravenna op symbo-
lische wijze voorgesteld. Naast een groot kruis in een

nimbus zien wij Mozes en Elias in de wolken verschij-

nen, terwijl drie lammeren in het landschap beneden
Petrus, Johannes en Jacobus voorstellen. Boven het

Kruis reikt de hand Gods uit de wolken.
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XI

CHRISTUS’ OPENBAAR LEVEN
TOTAAN HET

LAATSTE AVONDMAAL.

TYPOLOGIEËN

471 .

De Doop van Christus.

Biblia Pauperum :

1) De Israëlieten trekken door de Rode Zee.

Exod. 14, 21 v.

2) De Verkenners met de druiventros van het

beloofde land. Num. 13, 23.

Speculum Humanae Salvationis :

1) De Ark des Verbonds wordt door de Jordaan
gedragen. Jos. 3, 17.

2) Het bronzen bekken voor de rituele wassingen

der Joodse priesters. 1 Kon. 7, 23 v.

3) Naaman baadt op aansporing van Eliseus in de

Jordaan en wordt gereinigd. 2 Kon. 5, 1 v.

Klosterneuburger altaar :

1) De Israëlieten trekken door de Rode Zee.

Exod. 14, 21 v.

2) Het bronzen bekken voor de rituele wassingen

der Joodse priesters. 1 Kon. 7, 23 v.
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472.

Christus vast in de woestijn.

Diversen :

1) Mozes vast veertig dagen en veertig nachten op

de berg Sinai. Exod. 24, 18.

2) Elias vast in de woestijn. 1 Kon. 19, 8.

473.

Christus wordt door de duivel bekoord.

Biblia Pauperum :

1) Adam en Eva door de slang verleid. Gen. 3, iv.

2) Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Ja-

cob. Gen. 25, 29 v.

Speculum Humanae Salvationis :

1) David doodt de beer en de leeuw. 1 Sam. i7,34v.

2) David doodt Goliath. 1 Sam. 17, 42 v.

Diversen :

1) Daniël doodt de draak te Babylon. Dan. 14, 25 v.

2) Laban en Jacob strijden op de berg. Gen. 31,

22 v.

3) Eliseus wijst Naaman’s geschenken af. 2 Kon.

5. 15 v.

474.

De Bruiloft van Cana.

Biblia Pauperum :

Mozes verandert water in bloed. Exod. 7, 20.

Concordia Caritatis :

Isaak woont bij de bron van de Levende en de

Ziende. Gen. 25, ix.

Diversen :

1) Mozes slaat water uit de rots. Exod. 17, 6.

2) Eliseus maakt het water te Jericho drinkbaar.

2 Reg. 2. 19 v.
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3) Eliseus en de oliekruik der weduwe van Sarepta.

2 Reg. 4, i v.

475 .

De wonderbare spijziging der vijfduizend.

Concordia Caritatis :

1) De kwartels in de woestijn. Exod. 16, 13.

2) God belooft aan het volk van Israël zijn zegen,

als het gehoorzaamt. Lev. 26, 3 v.

3) De raven spijzigen Elias. 1 Reg. 17, 6.

4) Salomon’s zalving en feestmaal. 1 Par. 29, 20.

Diversen :

1) Het manna. Exod. 16, 14 v.

2) Achimelech geeft David van de toonbroden te

eten. 1 Sam. 21, 7.

3) Elias spijzigt zichzelf en de weduwe van Sarepta

en haar zoon met een weinig meel en olie.

i Sam. 30, ii v.

476 .

Christus en de Samaritaanse vrouw.

Diversen :

1) Eliezer vraagt Rebekka hem te laten drinken.

Gen. 24, 45.

2) Elias vraagt de weduwe van Sarepta hem te

laten drinken. 1 Reg. 17, 10 v.

3) Jacob spreekt met Rachel bij de put. Gen. 29,

10 v.

4) Mozes slaat water uit de rots. Gen. 17, 5 v.

477 .

Christus’ Verheerlijking op Thabor.
Biblia Pauperum :

1) De drie mannen bij Abraham. Gen. 18, 1 v.
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2) Isaias ziet in een visioen de heerlijkheid van

Sion. Is. 33, 20.

3) De drie jongelingen in de vuuroven. Dan. 3.

Concordia Caritatis :

1) Het glanzende aanschijn van Mozes. Exod. 34,

29 v.

2) Isaias aanschouwt de Heerlijkheid Gods. Is. 6, 1 v.

478 .

Jesus stilt de storm op het meer van Genesareth.

Concordia Caritatis :

1) Doortocht der Joden dcor de Rode Zee.

Exod. 14, 21 v.

2) De Ark des Verbonds wordt door de Jordaan

gedragen. Jos. 4, 10.

479 .

De opwekking van het dochtertje van Jaïrus.

Concordia Caritatis :

1) Eliseus wekt de zoon der Sunamitische vrouw

ten leven op. 2 Reg. 4, 32 v.

2) Petrus wekt Tabitha ten leven op. Act. 9, 40 v.

480 .

De opwekking van de jongeling van Naim.

Concordia Caritatis :

1) Jacob verneemt, dat Jozef in leven is. Gen.

45, 25 v.

2) Een dode wordt ten leven gewekt door de aan-

raking van Elias’ gebeente. 2 Reg. 13, 21.

Diversen :

1) Elias wekt de zoon der weduwe van Sarepta ten

leven op. 1 Reg. 17, 17 v.

2) Eliseus wekt de zoon der Sunamitische vrouw

ten leven op. 2 Reg. 4. 32 v.
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481 .

De opwekking van Lazarus.

Biblia Pauperum :

1) Elias wekt de zoon der weduwe van Sarepta ten

leven op. i Reg. 17, 17 v.

2) Eliseus wekt de zoon der Sunamitische vrouw

ten leven pp. 2 Reg. 4, 32 v.

Diversen :

1) De schepping van Adam. Gen. 1, 27. (Giotto,

Cappella dell’ Arena, Padua).

2) David beweent Abner’s dood. 2 Sam. 3, 32 v.

3) Een dode wordt ten leven gewekt door de aan-

raking van Elias’ gebeente. 2 Reg. 13, 21.

482 .

Maria Magdalena zalft de voeten van Christus.

Biblia Pauperum :

1) Miriam wordt op Mozes’ gebed van de melaats-

heid gereinigd. Num. 12, 10 v.

2) Nathan brengt David tot boetvaardigheid.

2 Sam. 12, 13.

Speculum Humanae Salvationis :

1) Koning Menasses in de kerker. 2 Par. 33, 11 v.

2) De terugkeer van de verloren zoon. Luc. 15, 21.

483 .

Christus’ intocht in Jerusalem.

Biblia Pauperum :

1) De zegevierende David wordt door de Joodse

vrouwen ingehaald. 1 Sam. 18, 6.

2) De Profetenzonen trekken Eliseus tegemoet.

2 Reg. 2, 15.

Klosterneuburger altaar :

1) Mozes keert terug naar Egypte. Exod. 4, 20.

2) Instelling van het Paaslam. Exod. 12, 3.
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484 .

Christus weent over Jerusalem.

Biblia Pauperum :

1) Isaias weent over Jerusalem. Is. 22, 4.

2) Jeremias klacht over Jerusalem. Thren. 1, 1.

485 .

Christus drijft de handelaars uit de tempel.

Biblia Pauperum :

1) Ezechias laat de tempel reinigen. 2 Par. 29.

2) Darius laat de tempel te Jerusalem weer op-

bouwen. Esdr. 6.
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XII

CHRISTUS’ GELIJKENISSEN

486 .

De middeleeuwse schrijvers zoeken de gelijkenis van

de Barmhartige Samaritaan geheel in allegorische zin

uit te leggen en de beeldende kunstenaars volgen hun

voorbeeld. Dit simpele verhaal houdt voor hen heel de

geschiedenis van het mensdom in. De reiziger, die van
Jeruzalem naar Jericho gaat, is de mens— wij vinden

hem dan ook op een i3de-eeuws glasraam in de

kathedraal van Sens aangeduid als HOMO — en de

Glossa Ordinaria voegt er bij : het is de gevallen mens,

die het paradijs verlaat na zijn misstap. De mens wordt

overvallen door rovers, die hem zijn kleed afnemen,

d. w. z. al de zonden storten zich over hem heen en

ontnemen hem het kleed zijner onschuld. De priester

en de Leviet, die hem op de weg zien liggen, naakt en

uitgeschud, en die .het hoofd afwenden en hun weg
vervolgen, zijn het beeld der Oude Wet, die niet bij

machte is het zieke mensdom genezing te bieden.

Eindelijk komt de Barmhartige Samaritaan, Christus.

Hij verbindt de wonden van de mens en brengt hem
binnen in de veilige herberg, Zijn Kerk.

Cfr. Glossa Ordinaria, in Luc.cap. X; Honorius Augustod.,

Speculum Eccles. Domin. XIII post Pentecost. ;
Hugo a

S. Victore, Allegor. in Nov. Testam. IV, 12 ; etc. Male,

II, 198 ; Cahier, Vitraux de Bourges, 191 v.
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487 .

Reeds op een miniatuur in de Codex van Rossano

(omstreeks 600) zien wij de barmhartige Samaritaan

afgebeeld in de gedaante van Christus.

488 .

Ook de geschiedenis van de Verloren Zoon wordt door

de commentatoren in allegorische zin uitgelegd. De
beeldende kunst, die wel de geschiedenis als zodanig

in beeld brengt (in de nederlandse kunst o. a. Jeroen

Bosch, Museum Boymans, Rotterdam), neemt deze

allegorieën niet over. Volgens de Glossa Ordinaria is

de zoon, die het huis zijns vaders verlaat om de wereld

in te trekken en een losbandig leven te leiden, een

beeld van het heidendom, terwijl de andere, oudere

zoon, die thuis blijft het Joodse volk verbeeldt, dat de

voorschriften der Wet vervult. Maar de vader is zo

goedertieren, dat hij zijn verdoolde zoon vergeeft en

hem de ereplaats aan de feestdis gunt, ondanks het

feit, dat dit de verontwaardiging van de oudste zoon

opwekt.

Cfr. Glossa Ordinaria, in Luc., cap. XV ;
Hugo a S. Vic-

tore, Allegor. in Nov. Testament., IV, 24 ; Male, II, 201.

489 .

Volgens de Glossa Ordinaria etc. verbeelden Lazarus

en de Rijke Vrek respectievelijk het heidendom en het

Joodse volk. Noch in de letterkunde, noch in de beel-

dende kunst vond deze uitleg veel bijval. Men nam het

verhaal liever naar de letter en beschouwde Lazarus

zozeer als een reëel persoon, dat de Middeleeuwen hem
als Heilige vereerden.

Cfr. Ibid.
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490 .

Een der oudste voorstellingen van de wijze en de

dwaze Maagden treffen wij aan in de reeds genoemde
Codex van Rossano (± 600).

Cfr. Beissel, 34.

491 .

In de beeldhouwkunst verschijnt het motief der wijze

en dwaze maagden aan het begin der 12de eeuw.

(Kapiteel in het Museum te Toulouse). In de zelfde

eeuw zien wij het toegepast aan een der portieken van

St. Denis. Waarschijnlijk is het ook daar het werk van

een beeldhouwer uit het Zuiden.

Cfr. Male, I, 180 v„ Fig. 138.

492 .

Te St. Denis en ook aan Notre-Dame te Parijs en te

Amiens worden de wijze en dwaze maagden in verband

gebracht met het Laatste Oordeel. Dit is geheel in de

geest van de middeleeuwse schrijvers, die de wijze en

dwaze maagden als een voorafbeelding daarvan zien :

de wijze maagden immers zijn de uitverkorenen, de

dwaze de verdoemden. Hun slaap drukt de lange af-

wachting uit der geslachten, ingeslapen in de slaap des

doods. De kreet, die hen wekt in de nacht is de bazuin

van de Aartsengel.

Cfr. Ibid.

493 .

Dat deze motieven in het begin der 12de eeuw opgeld

doen, vindt wellicht zijn oorzaak in het feit, dat in die

tijd in heel het Zuid-Oosten van Frankrijk een litur-

gisch spel opgevoerd placht te worden, met name ont-

moeten wij het o. a. in Saint-Martial van Limoges, dat
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de gelijkenis der wijze en dwaze maagden tot onder-

werp had. Het is gedeeltelijk in het Oud-Frans, gedeel-

telijk in het Latijn gesteld, en diverse iconografische

bizonderheden worden verklaarbaar aan de hand van
de tekst. Wanneer wij zien hoe de dwaze maagden
hun lampen, in de vorm van een soort kelk zonder voet,

steeds het ondersteboven houden, dan is dit een directe

illustratie van de klacht der dwaze maagden :

Nos, virgines, quac ad vos venimus
Negligenter oleum fundimus.

Wij, maagden, die tot U gekomen zijn, hebben zorge-

loos onze olie uitgestort.

Cfr. Ibid., 148 v.

494 .

Worden de wijze en dwaze maagden voorafgegaan door

de Ecclesia en de Synagoge, zoals aan de Westerportiek

der O. L. Vrouwekerk te Tpier, aan de Dom te Maagden-
burg, aan het Munster te Freiburg en aan andere

Duitse kerken, dan vertegenwoordigen zij het Oude
en het Nieuwe Verbond.

Cfr. Künstle, I, 76.

495 .

Ook in de tijd der Contrareformatie vinden wij deze

parabel herhaaldelijk uitgebeeld, o. m. in een serie van
acht gravures door Crispijn de Passé naar Maarten de

Vos, waar de wijze maagden de werken der barmhartig-

heid verrichten, terwijl de dwaze musiceren en dan-

sen. Wanneer dan het uur gekomen is, lopen de licht-

zinnige maagden weg om olie te kopen, terwijl de
goede met haar brandende lampen de Bruidegom tege-

moet zweven. Daarnaast worden Maria en andere hei-
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lige maagden in die tijd veelvuldig met brandende
lampen afgebeeld. Ook op de Annunciatievoorstellin-

gen van Rubens en zijn school treffen we gewoonlijk

een brandende lamp aan.

Cfr. Knipping, I, 299 v.

496 .

Voor de gelijkenis van de Goede Herder, zie n° 211 vv.
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XIII

CHRISTUS IN ZIJN L IJ DEN

ALGEMEEN

497 .

Het Lijden van de Verlosser wordt door de Christelijke

kunst niet vóór de 4de eeuw in beeld gebracht. Eerst

na de kerkvrede en het daarmede gepaard gaande

verlaten der disciplina arcani komen wij voorstellingen

uit de Passie tegen, het eerst op de sarcophagen, en wel

met name : de intocht in Jerusalem, de voetwassing,

de Judaskus, Christus’ gevangenneming. Zijn verhoor

door Pilatus en door Caiphas, de doornenkroning en de

kruisdraging. Het is wel opvallend, dat de glorierijke

intocht in Jerusalem verreweg het meeste voorkomt.

498 .

Behalve bij de voorstellingen der Kruisiging blijven de

eigenlijke symbolen in de uitbeelding van het lijdens-

verhaal zeldzaam. De typologie daarentegen vindt er

een overvloed van motieven.

244



Tweede Boek : De Openbaring

XIV

VANAF DE INTOCHT
IN JERUSALEM

TOT AAN JESUS’ VERTREK
NAAR DE HOF VAN OLIJVEN

499 .

Reeds vroeg wordt de intocht van Christus in Jerusa-

lem voorgesteld met veel figuranten en grote opmaak.
Vermoedelijk is hiertoe de ontwikkeling der processie

op Palmzondag, die een dramatisch karakter draagt, de

aanleiding. In deze processie voerde men tot aan het

einde der 18de eeuw de zgn. Palmezel mee. Dit was een

voorstelling van Christus, levensgroot of daaromtrent,

gezeten op een ezel, die op wielen geplaatst in de stoet

meegevoerd kon worden. Ook in het Zuiden van ons

land schijnt deze gewoonte inheems geweest te zijn.

Het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht herbergt

een vrij laat exemplaar van een dergelijke Palmezel.

Zie afb. 33. Een ouder, waarschijnlijk Zuid-Neder-

lands exemplaar bevindt zich in de kunsthandel.

Cfr. Künstle, I, 410 v., waar ook verdere literatuur over
dit onderwerp te vinden is.

500 .

De verdrijving der kooplieden uit de tempel, is een

scène, die ook reeds zeer vroeg voorkomt, o. a. op de
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zuilen van het Ciborium van S. Marco te Venetië.

Ook Giotto neemt haar op in zijn Passie-cyclus in de

Capella dell’ Arena te Padua.

In de Reformatietijd geldt de tempelreiniging vaak als

een symbool van het optreden van Luther.

501 .

Het Laatste Avondmaal wordt in de Oud-Christelijke

kunst steeds symbolisch voorgesteld door het wonder

op de bruiloft van Cana of door de wonderbare brood-

vermenigvuldiging. Dit is het geval tot in de 5de eeuw.

502 .

Een der vroegste voorstellingen van het Laatste

Avondmaal als zodanig is een mozaiek in S. Apollinare

Nuovo te Ravenna uit het midden der 6de eeuw.

Christus is met elf Apostelen aangelegen rondom een

tafel, waarop een schaal met twee vissen staat. Er is

dus nog steeds een element aanwezig, dat aan de won-

derbare broodvermenigvuldiging herinnert. Men wilde

dus niet zozeer de historische gebeurtenis van het

Laatste Avondmaal voorstellen, dat Christus met Zijn

leerlingen nuttigde, dan wel de instelling der Eucharis-

tie. Hierop wijst ook nog het zegenende gebaar, dat

Christus over de Spijze maakt. Doch reeds in dezelfde

eeuw ontmoeten wij voorstellingen van het Laatste

Avondmaal, waarbij Christus het Brood in de hand
houdt en het zegent, terwijl de kelk met Wijn voor

Hem op de dis staat. (Miniatuur in het Evangeliarium

van Cambridge). Tot in de Middeleeuwen komt deze

voorstelling echter nog slechts zelden, en dan nog bijna

uitsluitend op miniaturen, voor.

Cfr. Künstle, I, 413 w. Zie de literatuuropgave aldaar.
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503 .

In het Oosten wordt reeds in de 6de eeuw het ogenblik

voorgesteld, waarop Christus het Eucharistisch Brood

aan Zijn leerlingen uitreikt. Wij vinden dit rituele

motief o. a. in de Codex Rossanensis en in de Rabulas-

codex. Wij komen het in de Westerse kunst eerst vrij

laat tegen, b. v. bij Fra Angelico. Signorelh past het in

1512 toe op een wandschildering in de Dom van An-

cona. Toch blijft het hier betrekkelijk zeldzaam.

504 .

Merkwaardigerwijze zal een geheel ander motief ten-

slotte de voorkeur der christelijke kunstenaars ver-

werven, n. 1 . de voorspelling van Judas’ verraad.

Geheel verklaarbaar is deze uitverkiezing niet, al zou

men als argument kunnen aanvoeren, dat dit tafereel

veelvuldig tot uitbeelding kwam bij psalm 40, waarvan

Christus zelf het 10de vers toepast op de afval van

Judas. (Etenim homo pacis meae, in quo speravi, qui

edebat panes meos, magnificavit super me supplanta-

tionem, Vgl. Joh. 13, 18). De psalteriën behoorden in

de vroege Middeleeuwen tot de meest verspreide litur-

gische boeken, vermoedelijk kwamen zij, om hun veel-

vuldig gebruik bij het bidden der Getijden, in groteren

getale voor dan de Evangeliaria. Het vroegste voor-

beeld is weer de Codex Rossanensis, waar Judas, in

overeenstemming met het verhaal van Matthaeus 26,

23, over de tafel heen naar de schotel reikt. Vanaf de

nde eeuw komt dit gegeven ook in de Evangeliaria

voor. In het Westen daarentegen houdt men zich aan

het verhaal van Johannes 13, 26, en laat men Christus

het in de schaal gedoopte brood aan de verrader over-

reiken. Ook Giotto (Arena-kapel te Padua), Duccio
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(Dom, Siena), en Lorenzetti (Onderkerk van S. Fran-

cesco te Assisi) sluiten zich bij deze traditie aan. Zij

vermogen echter nog geen bevredigende oplossing

te geven aan het probleem, hoe de leerlingen rondom

de tafel te schikken.

505 .

De oplossing daarvan wordt bereikt in de voorstelling

van het Laatste Avondmaal in de refectoria der kloos-

ters, gelijk die vanaf het einde der 14de eeuw in

Toscane en elders ontstaan. Als voorbeelden zijn in dit

verband te noemen werken van Taddeo Gaddi (f 1366)

in Santa Croce te Florence, van Andrea del Castagno

(f 1457) in S. Apollonia aldaar, van Ghirlandaio (1480)

in Ognissanti en in het kleine refectorium van S.

Marco, van een leerling van Perugino in S. Onofrio

(-J- 1505), van Andrea del Sarto in S. Salvi (omstreeks

1527), en ten slotte Leonardo da Vinci’s meesterwerk,

uit de laatste jaren van de 15de eeuw, in S. Maria delle

Grazie te Milaan.

Bij al deze werken is de scène in de breedte uitgebouwd.

Christus en de Apostelen zitten achter de tafel, -Judas

meestal alleen ervoor. In de laatstgenoemde voorbeel-

den zit hij tussen de andere Apostelen. Eerst Leonardo’s

genie vermag echter rythmische groepering en gespan-

nen dramatiek in de voorstelling te brengen. Na hem
staan vrijwel alle weergaven van het Laatste Avond-

maal onder invloed van zijn machtig werk.

506 .

Nog vóór Leonardo schept Dirk Bouts een ander type

in zijn Laatste Avondmaal van 1468 in de Leuvense

St. Pieter. Hier zitten Christus en de twaalf Apostelen

om een vierkante tafel geschaard. De bewogenheid en
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het rythme van Leonardo maken hier plaats voor de
stilte der consecratie.

507 .

De Contrareformatie kiest, evenals Dirk Bouts, de

instelling van de Eucharistie als hoofdmotief van het

Laatste Avondmaal. Wij noemen als voorbeeld Ru-
bens’ schilderij in St. Rombout te Mechelen.

508 .

Judas wordt in de kunst op diverse wijzen van de
andere Apostelen onderscheiden. Fra Angelico duidt

hem aan door een zwarte nimbus. Elders zit Judas
geheel alleen aan de ene zijde der tafel. Soms zien wij

een klein duiveltje zijn mond ingaan, zulks naar aan-

leiding van Joh. 13, 27. Leonardo da Vinei laat hem
het zoutvat omstoten.
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XV

VANAF DE INTOCHT
IN JERUSALEM

TOT AAN JESUS’ VERTREK
NAAR DE HOF VAN OLIJVEN

TYPOLOGIEË N

509 .

Christus’ intocht in Jerusalem.

Biblia Pauperum :

1) De zegevierende David wordt door de vrouwen

van Israël ontvangen, i Sam. 18, 6.

2) De profetenzonen trekken Eliseus tegemoet.

2 Reg. 2, 15.

Klosterneuburger altaar :

1) Mozes keert naar Egypte terug. Exod. 4, 20.

2) De instelling van het Pascha. Exod. 12, 3 v.

510 .

Christus weent over Jerusalem.

Biblia Pauperum.

1) Isaias weent over Jerusalem. Is. 22, 3.

2) Jeremias weent over Jerusalem. Thren. 1.
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511 .

Christus verdrijft de handelaars uit de tempel.

Biblia Pauperum :

1) Ezechias laat de tempel reinigen. 2 Par. 29.

2) Judas de Macchabeër laat de tempel reinigen.

2 Macch. 10.

Diversen :

1) Michaël’s strijd tegen de duivel (Giotto, Capella

dell’ Arena, Padua).

2) Nehemias verhindert de kooplieden op de Sab-

bath handel te drijven in de tempel. Nehem.

13 . 15 v.

512 .

Judas bij de opperpriesters.

Biblia Pauperum :

1) Jozef komt bij zijn broeders op het veld. Gen.

37. 18.

2) Jozef wordt door zijn broeders aan de Ismaëlie-

lieten verkocht. Gen. 37, 28.

3) Jacob verneemt het onheil van zijn zoon Jozef.

Gen. 37, 31 v.

4) Jozef aan Putiphar verkocht. Gen. 39, 1.

5) Abimelech laat zijn zeventig broeders ter dood
brengen. Jud. 9, x v.

6) De opstand van Absalon. 2 Sam. 15, 1 v.

513 .

De voetwassing.

Biblia Pauperum :

1) De wetgeving op Sinai. Exod. 19.

2) Job.

Diversen :

1) Abraham wast de voeten der drie mannen.
Gen. 18, 4.
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2) Lot nodigt de beide engelen uit hun voeten te

wassen. Gen. 19, 2 v.

3) Laban laat water brengen voor Eliezer en zijn

gevolg. Gen. 24, 32.

514 .

Laatste Avondmaal.

Biblia Pauperum :

1) Abraham en Melchisedech. Gen. 14, 18.

2) Het Manna. Exod. 16.

Klostemeuburger altaar, en vleugelaltaar van Dirk

Bouts in de St. Pieterskerk te Leuven, (als Biblia

Pauperum).
Speculum Humanae Salvationis :

De Joden nuttigen het Paaslam. Exod. 12, 11.

(Dit motief ontmoeten wij ook aan het vleugel-

altaar van Dirk Bouts te Leuven, tegelijk met de

Spijziging van Elias door een Engel. 1 Keg. 19, 4.

Diversen :

1) Abraham ontvangt de drie mannen. Gen. 18.

2) Feestmaal van Ahasverus. Est. 1, x vv.

3) Bruiloft van Cana. Joh. 2, 1 vv. (Zilveren

capsula behorende bij het email-kruis uit de

schat van Sancta Sanctorum te Rome).

4) De gelijkenis van de wijnstok en de ranken.

Joh. 15, i vv. (Ibid.).
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XVI

VAN GETHSEMANE
TOT GOLGOTHA

515 .

De vertroosting van Christus in de hof van Gethese-

mane wordt door de kunst op diverse wijzen sym-

bolisch aangeduid. De oudste methode is de Hand Gods.

We vinden haar op miniaturen van omstreeks 600,

in de Duitse kunst komt zij zelfs nog tot omstreeks

1400 voor. Elders echter wordt de Hand Gods reeds

sinds de nde eeuw door een engel vervangen, een

enkele maal ook door het borstbeeld van God de

Vader.

Cfr. Molsdorf, 53 ;
Beissel, 306, Abb. 380.

516 .

De kelk, die wij vanaf de 14de eeuw op voorstellingen

van Christus’ doodsangst in de Olijvenhof ontmoeten,

gaat terug op de eigen w'oorden van de Zaligmaker,

waar Hij van Zijn lijden spreekt als van een kelk, die

Hij te drinken heeft. (Matth. 26, 39). Gewoonlijk staat

deze kelk op de rots of wordt zij door een engel gedra-

gen, soms zijn het Kruis en de andere lijdenswerktuigen

erbij gevoegd. Zweeft boven de kelk de Hostie, dan

geeft de kunstenaar blijk zijn stof niet begrepen te
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hebben. Dit is o. m. het geval op een miniatuur in het

Evangeliarium van Kuno von Falkenstein, uit 1380,

in de schat van de Dom te Trier.

517 .

Een hoogstenkele maal zien wij bij het tafereel van

Christus’ veroordeling door Pilatus, hoe een duiveltje

de laffe landvoogd zijn inblazingen in het oor fluistert.

Dit komt b. v. voor op een voorstelling der bronzen

deuren van de Dom te Hildesheim (1015).

518 .

Isaak, die het brandhout voor zijn eigen offer draagt, is

een gewilde voorafbeelding van Christus’ kruisdraging.

Op sommige Franse kunstwerken, o. a. glasramen te

Bourges, draagt hij een klein kruis in de plaats van de

bundel brandhout.

Cfr. Karl Möller, R. D. K., I, 87.

519 .

Op voorstellingen der Kruisdraging, daterend uit de

Middeleeuwen, ontmoeten wij zeer veelvuldig het

volgende detail : aan Christus’ gordel zijn aan lange

neerhangende touwen een of twee planken of blokken

bevestigd, geheel bezet met lange spijkers. Deze zgn.

spijkerblokken hinderen de Zaligmaker niet slechts bij

zijn moeizame lijdensgang : bij iedere val onder het

zware kruishout zijn zij een wreedaardig martelwerk-

tuig. Zie afb. 25.

Cfr. A. E. Rientjes, Het Spijkerblok in de Kruisdraging v.

Christus, Gildeboek V, 1922, blz. 41 w.

520 .

« Appinguntur in recentioribus aliquot picturis Salva-

tori nostro, crucem bajulanti, asseres duo clavati, qui
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pedes eius ante et retro mter procedendum offendunt
et vulnerant. Quod velut recens figmentum a doctis
omnibus ignoratur.

»

Cfr. Molanus-Paquot, 8r v.

521 .

Een geliefd motief der laat-middeleeuwse kunst is de
Rust van Christus, of, gelijk de geëikte benaming
luidt : Christus op de koude steen. Christus is voor-
gesteld in afwachting van de kruisiging: Hij is gezeten
op een steen of rotsblok

; Hij is slechts met de lenden-
doek bekleed en op Zijn hoofd draagt Hij de doornen-
kroon. Handen en voeten zijn gebonden. Soms ligt
aan Zijn voeten een schedel, die duidt op de plaats
waar de Zaligmaker zich bevindt, de Schedelplaats
Calvarië. Op houtsneden en soortgelijke voorstellingen
zien wij hoe de beulsknechten op de achtergrond het
Kruis gereed maken.
Male meent, dat deze voorstelling een soort symbolische
samenvatting der Passie betekent, vooral wanneer
men later de Zaligmaker met Zijn wonden en met de
rietstaf in de hand gaat afbeelden.
Dit lijkt ons veeleer een verbastering van de oorspron-
kelijke betekenis, wanneer men de voorstelling verkeer-
delijk gaat houden voor een Ecce Homo. Vooral in de
Zuidelijke Nederlanden gaf men de oude laat-gothische
beelden van Christus op de steen in latere eeuwen een
rietstok in de hand en hing Hem een rood fluwelen
mantel om de schouders. Dit wijst op de veranderde
opvatting.

In het Frans heten deze beelden Dieu de Pitié of Dieu
Piteux, in het Duits Erbarmdebild. Zie afb. 18.

Cfr. Male, III, 94 vv. ; Künstle, I, 486 ;
Dr. W. H. Beu-

ken, Passietonelen en Middeleeuwse Volksdevoties (Bun-
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del Opstellen van Oud-leerlingen, aan Prof. Dr. C. G. M.
de Vooys, Groningen-Batavia, 1940, blz. 9 w.) ;

Romuald
Bauerreis, Pie Jesu, das Schmerzensmannbild und
sein Einfluss auf die mittelalterliche Frommigkeit, Mün-
chen, 1931 ;

Gert van der Osten, Der Schmerzensmann,
Typengeschichte eines Deutschen Andachtsbildwerkes von
1300 bis 1600, Berlin, 1935 ; A. E. Rientjes, De Rust v.

Christus op Calvarie, een bijdrage tot de iconographie der

Passie, Gildeboek, 1926, blz. 105 w.

522 .

Imago Christi super petram sedentis, quae utcunque

frequens est in Ècclesiis, non habet testimonium in

Scriptura sacra : non dubito tarnen quin alicunde

(Vide Henric. Herpium, Sermone Lil) et pie et proba-

liter sit desumpta.

Cfr. Molanus-Paquot, 92.

523 .

Christus’ rok zonder naad, waarover de soldaten het

lot wierpen, wordt wel aangezien voor een symbool

van de eenheid der Kerk.

Cfr. Reusens, I, 541.
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XVII

VAN GETHSEMANE
TOT GOLGOTHA

TYPOLOGIEËN

524.

Doodsangst van Christus in de Hof van Olijven.

Biblia Pauperum :

1) De engel verschijnt aan Gedeon. Jud. 6, n v.

2) David haalt de Ark des Verbonds uit Amina-

dab’s huis terug. 2 Sam. 6, 3 vv.

3) Beschuldiging van Suzanna. Daniël 13, 28 w.
Concordia Caritatis :

1) David weent op de Olijfberg. 2 Sam. 15, 30.

2) Elias bidt om regen op de berg Carmel. 1 Reg.

18, 42 v.

525.

De beulsknechten vallen ter aarde.

Biblia Pauperum :

1) De vijf dwaze maagden. Matth. 25.

2) De val der opstandige engelen. Apoc. 12, 7 v.

Speculum Humanae Salvationis :

1) Samgar doodt zeshonderd Filistijnen met een

ploegschaar. Jud. 3, 31.

2) Samson verslaat duizend Filistijnen met een

ezelskakebeen. Jud. 15, 15.
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3) David overwint achthonderd vijanden. 2 Sam.

23, 8.

Concordia Caritatis :

1) Elias doet vuur op de afgezanten van koning

Ochozias neerdalen. 2 Reg. 1, 9 vv.

2) De Syriërs worden op Eliseus’ gebed met blind-

heid geslagen. 2 Reg. 6, 18.

526 .

De Judaskus en Jesus’ gevangenname.
Biblia Pauperum :

1) Jonathas door Tryphon met list overweldigd,

i Mach. 12, 48 vv.

2) Joram wil Eliseus laten doden. 2 Reg. 6, 31 vv.

3) Joab doodt Abner. 2 Sam. 20, 8 vv.

Speculum Humanae Salvationis :

1) Kain doodt Abel. Gen. 4, 8.

2) Saul werpt zijn speer naar David. 1 Sam. 18,

10 vv.

3) Joab steekt Amasa neer. 2 Sam. 20, 8 vv.

Klosterneuburger altaar :

1) Kain doodt Abel. Gen. 4, 8.

2) Joab doodt Abner. 2 Sam. 20, 8 vv.

Diversen :

1) Abraham bindt Isaak, om hem te offeren.

Gen. 22, 9.

2) Jozef door zijn broeders aangegrepen. Gen. 37,

20 v.

3) Samson in de schoot van Dalilah geboeid en

door de Philistijnen gevangen genomen. Jud.

16, 19 vv.

4) De Ark des Verbonds door de Philistijnen ver-

overd. i Sam. 4. ii.
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527 .

Christus voor Annas en Caiphas.

Biblia Pauperum.

1) Jezabel tracht Elias te doden, i Reg. 19.

2) De Babyloniërs verlangen van Nabuchodonosor

de uitlevering van Daniël. Dan. 14, 28 vv.

3) Athalia laat de koningszonen doden. 2 Reg. 11.

4) Daniël in de leeuwenkuil. Dan. 6, 17.

528 .

De Bespotting van Christus.

Biblia Pauperum :

1) Cham bespot zijn vader Noë. Gen. 9, 22.

2) De knapen uit Bethel schelden Eliseus uit.

2 Reg. 2, 23 v.

Speculum Humanae Salvationis :

1) Cham bespot zijn vader Noë. Gen 9, 22.

2) Samson door de Philistijnen bespot. Jud. 16, 25.

529 .

Christus vóór Pilatus.

Biblia Pauperum :

1) Saul laat Achimelech en vierentachtig andere

priesters te Nobe door Doeg vermoorden,

i Sam. 22, 18 w.
2) Hanon, de koning der Ammonieten, verguist

de gezanten van David. 2 Sam. 10, 4.

3) Jezabel tracht Elias te doden. 1 Reg. 19.

4) Jezabel laat Naboth op grond van een vals

getuigenis stenigen. 1 Reg. 21, 7 vv.

5) Sedecias laat Jeremias vóór zich brengen.

Jer. 37, 17 vv.

6) De Babyloniërs verlangen van Nabuchodonosor

de uitlevering van Daniël. Dan. 14, 28 vv.
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530 .

Christus’ Geseling.

Biblia Pauperum :

1) Kain slaat Abel dood. Gen. 4, 8.

2) Samson door de Philistijnen geboeid. Jud. 16,21.

3) Koning Antiochus laat de zeven Machabeische
broeders doden. 2 Mach. 7, 1 vv.

4) Job door zijn vrouw bespot. Job, 2.

Speculum Humanae Salvationis :

1) Cham bespot zijn vader Noë. Gen. 9, 22.

2) Achior aan een boom gebonden. Judith 6, 8.

531 .

De Doomenkroning van Christus.

Biblia Pauperum :

1) Cham bespot zijn vader Noë. Gen. 9, 22.

2) De Philistijnen steken Samson de ogen uit.

Jud. 16, 21.

3) Eliseus wordt doorknapen uit Bethel uitgeschol-

den. 2 Reg. 2, 23 v.

4) Asa werpt Hanani in de gevangenis. 2 Par. 16, xo.

Speculum Humanae Salvationis :

1) Hanon, de koning der Ammonieten, verguist de

gezanten van David. 2 Sam. 10, 4.

2) Semei vlucht voor David. 2 Sam. 16, 5 v.

532 .

Biblia Pauperum :

1) Isaak draagt het hout voor het brandoffer.

Gen. 22, 6.

2) Jephte offert zijn dochter. Jud. 11, 30 v.

3) De beide stukken hout der weduwe van Sarepta.

i Reg. 17, 10.

4) Afscheid van David en Jonathan.
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Speculum Humanae Salvationis :

1) De verkenners van Kanaan met de druiventros.

Num. 13, 23.

2) De werklieden in de wijngaard doden de zoon

van de landeigenaar. Luc. 20, 9 v.

533 .

Christus wordt ontkleed.

Biblia Pauperum :

1) David danst ontkleed voor de Ark. 2 Sam. 6,14 v.

2) Achior wordt ontkleed en aan een boom ge-

bonden. Judith 6, 8.

534 .

Christus wordt aan het kruis gehecht.

Biblia Pauperum :

1) De ark van Noë op de wateren van de zond-

vloed. Gen. 7.

2) Jacob’s droom. Gen. 28, 10.

Speculum Humanae Salvationis :

1) Jubal enTubalkain smeden spijkers. Gen. 4,21 v.

2) De koning van Moab slachtoffert zijn zoon.

2 Reg. 3. 27.

Concordia Caritatis :

1) De zondenbok wordt buiten het legerkamp

verbrand. Num. 16, 27.

2) Oprichting der koperen slang. Deut. 21, 8.

535 .

De Kruisoprichting.

Speculum Humanae Salvationis :

1) Nabuchodonosor ziet al dromende een grote

boom. Dan. 4, 7.
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2) Eleazar komt om, terwijl hij een olifant doodt,

i Mach. 6, 43 v.

3) Kodrus offert zich op om zijn volk de over-

winning te verschaffen. Valerius Maximus, V, 6.
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XVIII

CHRISTUS AAN HET KRUIS

536 .

In de sepulchrale kunst der eerste eeuwen van het

Christendom komt de afbeelding van Christus aan het

Kruis niet voor. Immers zou het smadelijke van de

kruisstraf de heidenen afgestoten hebben, terwijl ook
de jonge uit het heidendom voortgekomen Christen-

gemeenten vreemd tegenover een dergelijke voorstel-

ling zouden gestaan hebben. De Disciplina arcani werk-

te de symbolische uitbeelding bovendien in de hand.

Wellicht mogen wij het anker als een symbool van het

Kruis, het Lam onder het anker als een symbool van
Christus’ Kruisdood beschouwen. Dezelfde betekenis

is misschien toe te kennen aan de dolfijn met het anker

en de dolfijn met de drietand.

Cfr. Marucchi, 339 v. Zie verdere literatuur bij Künstle,

I, 446.

537 .

Tevens is de voorstelling van Christus aan het kruis

wellicht te vinden in de Christusfiguur in orantenhou-

ding, die in de vroege Christelijke kunst voorkomt.

538 .

De voorstelling van Abraham’s Offer, die in de sepul-

chrale kunst niet zelden voorkomt, moet in de vroege
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tijden steeds opgevat worden als verlossingsscène.

Eerst in de latere eeuwen wordt zij het symbool van

het offer van het Nieuwe Verbond. Is zij dit in de

vroegere tijden een enkele maal, dan blijkt dat duide-

lijk uit de samenhang, zoals wij b. v. kunnen waar-

nemen in de Sacramentskapel A3 en de Cappella Greca

der Romeinse Catacomben.

539 .

Als oudste uitbeelding van de Gekruisigde geldt het

bekende spotcrucifix van de Palatijn. Hij is er voor-

gesteld, gekleed in het colobium (zie n° 542) en staande

op een suppedaneum. Het kruis schijnt de vorm te

hebben van de crux immissa (zie n° 662-).

Cfr. Garucci, II crocifisso graffito, Roma, 1857 ;
Kraus,

Das Spottkruzifix vom Palatin, Freiburg, 1872 ; Realen-

zyclopaedie der Christlichen Altertümer, II, 774 ;
Kauf-

mann, 358.

540 .

Na de vrijwording der Kerk staat geen beletsel de

plastische voorstelling van de Kruisdood van de God-

mens meer in de weg. Toch vervangt in de oudste

voorbeelden de houding van triomf de smaad der

vernedering en het lijden. De Verlosser hangt, of

beter staat, met opgeheven hoofd aan het kruis. Zo

zien wij Hem op de gebeeldhouwde houten deuren van

S. Sabina te Rome en op een ivoorreliëf in het Britse

Museum, beide naar alle waarschijnlijkheid uit de vijfde

eeuw daterende. Op het reliëf van S. Sabina staat

Christus’ kruis tussen die der beide moordenaars. In

verhouding tot deze laatsten is Hij groter en Hij draagt

een baard. De handen zijn aan het kruis genageld, doch

de voeten staan vrij op het suppedaneum. De kruis-
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vorm schijnt wel die der crux immissa te zijn. Ook

op het Londense reliëf isChristus slechts met de handen

aan het Kruis genageld, Hij draagt er het subligaculum.

De overige figuren herinneren aan het beeldhouwwerk

der sarcophagen van het einde der 5de en het begin der

6de eeuw. Links van het kruis staan Maria en Johan-

nes, rechts Longinus, die de lans opheft.

Cfr. Kaufmann, 358 v., Abb. 173, 174 ;
Neuss, Abb. 136 ;

Marucchi, 341 v.

541 .

In dezelfde tijd ontstaan een reeks voorstellingen van

de gekruisigde Verlosser bekleed met een lang gewaad,

het colobium (zie n° 542), terwijl ook de symbolen van

Zon en Maan steeds algemener worden. Een reeds vol-

ledig uitgewerkte Kruisberg, met Christus tussen de

beide moordenaars, Johannes en Maria benevens de

klagende vrouwen, de honderdman met de lans en de sol-

daat met de spons, zowel als de moraspelende soldaten,

vertoont een miniatuur van de Rabula-codex te Flo-

rence uit 586. Hier zijn ook Christus’ voeten aan het

kruis genageld. (Cfr. Neuss, Abb. 171). Ook op diverse

Koptische voorstellingen draagt Christus het colobium,

terwijl ook de symbolen van Zon en Maan niet ont-

breken. (Zie hiervoor n° 547).

542 .

Christus aan het kruis wordt voorgesteld op drieërlei

wijze gekleed. Het colobium is een lang gewaad, in de

vorm ener tunica, gewoonlijk zonder mouwen. Het

perizonium, dat de middeleeuwse kunst algemeen zal

toepassen, is een lendendoek in de vorm van een kort

rokje. Het subligaculum ten slotte is een minimum aan

kledij, bestaande uit een smalle band, dat, de schaam-
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delen bedekkend om de heupen en tussen de beide

benen doorgehaald is.

543 .

In S. Maria Antiqua op het Forum te Rome bleef een

fresco bewaard van omstreeks 750. Christus draagt

het colobium en is met vier nagels aan het Kruis

bevestigd. Links staat Maria, rechts Johannes. Om de

hoofden zijn grote gouden nimben aangebracht. Lon-

ginus stoot zijn speer in de zijde van de Verlosser, aan

de andere kant staat de sponsdrager. Een in 1891 in het

onderaardse oratorium van Johannes en Paulus ont-

dekte schildering is aan die van S. Maria Antiqua

verwant, maar staat in kunstwaarde verre bij haar ten

achter.

Cfr. Künstle, 451, Abb. 228.

544 .

In de 7de eeuw vinden wij nog het kruis afgebeeld met
ervoor het borstbeeld van Christus in een medaillon,

o. a. op de beroemde olieampulle uit de Dom van

Monza en op een tussen 642 en 649 ontstaan mozaiek

in S. Stefano Rotondo te Rome. Ook vinden we het

Lam afgebeeld tussen de beide moordenaars, zo b. v.

op de in de 5de of de 6de eeuw in Syrië of Palestina

ontstane ciboriumzuilen van San Marco te Venetië.

545 .

Op het in het vorige n° vermelde mozaiek in S. Stefano

Rotondo zien wij hoe de Hand Gods een kroon of krans

boven Christus’ hoofd houdt.

546 .

De kruistitel wordt bij de vroegste voorbeelden meestal

gereduceerd tot X (XPICTOC) of tot IXC (IHCOYC
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XPICTOC), b. v. op de Syrische reliekenkruisen der

6de en 7de eeuw. Op het in n° 540 vermelde ivoor-

reliëf uit het begin der 5de eeuw te Londen lezen wij

REX IVD (Rex Iudeorum). Elders vindt men IESVS

REX IVDEORVM, of HIC EST IHS NAZARENVS
of dergelijke formules. Is de tekst te lang om op de

daarvoor bestemde plek te staan, dan plaatst men

haar vaak in de ruimte naast het hoofdeinde van het

kruis, zoals b. v. op de beroemde miniatuur in de

Rabula-codex te Florence. Zie n° 541.

547.

Vanaf de 6de-7de eeuw worden naast het Kruis vrijwel

steeds de zon en de maan aangebracht, ofwel als twee

cirkels, ofwel, vaker nog, als personificaties in de ge-

daante van borstbeelden. De aanleiding hiertoe moet

gezocht worden in het verhaal der Evangelisten, dat

zon en maan bij Christus’ dood verduisterd werden.

In de karolingische periode komen zij tesamen met de

personificaties van de aarde en de zee voor, om zo-

doende de treurnis der gehele natuur uit te drukken.

Zie n° 549-50.
. „

In de wijze van voorstelling van Zon en Maan werken

nog zeer lang pagane elementen na. Een mannen- en

een vrouwenfiguur, ieder op een wagen kunnen niet

anders zijn als Phoebus en Selene, en als zodanig komen

zij o. a. voor op een ivoorrehëf aan een vroeg middel-

eeuwse frontaalband te München. (Zie de afbeelding

bij Künstle, I, Abb. 233, S. 456) . Soms worden de beide

hemellichten voorgesteld door een man en een vrouw,

die fakkels dragen, b. v. op het diptychon van Ram-

bona (Afb. ibid. 312), ofwel door twee engelen, die de

zon en de maan in de hand dragen. Veruit het talrijkst

zijn echter personificaties in de vorm van borstbeelden
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en medaillons : het mannelijke heeft het hoofd omgeven
met stralen of draagt de zonneschijf op het hoofd, het
vrouwelijke torst op dezelfde wijze de maansikkel. In
vele gevallen bedekken zij als teken van rouw het
gelaat of de ogen met hun mantel. Dit kan ook opgevat
worden als een aanduiding der duisternis, die inviel bij

Christus sterven. Dit motief komt o. m. voor op een
miniatuur van de Codex Egberti (Afb. 234, bij Künstle,
I, 457) en van het Evangeliarium van Uta (Afb. bij

Cahier, Nouv. Mél., 16 w.). Wij vinden dit motief ook
in de literatuur, b. v. bij Gislebertus Crispinus (Migne,
P. L., CLIX, 1034) : Circa crucem effigiatis semipuerum
solem nescio unde exterritum et fugientem, lunam
semipuellam lugubrem, semumque lucis suae cornu
occultantem.

548 .

De middeleeuwse kunst hechtte aan de Zon en de Maan
bij de voorstelling van Christus aan het Kruis reeds
vroeg symbolische betekenis. Soms verstaat men er
Christus en de H. Kerk onder, soms het Oude en het
Nieuwe Testament, soms ook de Synagoge en de
H. Kerk of de Joden en de Heidenen. De drie laatste

motieven vinden wij verenigd in een passage van
Bruno van Segni (Expositio in Genes. L ; Migne, P. L.,

CLXIV, 154) : Duo luminaria, sol videlicet et luna,
Novum et Vetus Testamentum designant... Haec au-
tem diem et noctem dividunt, diei et nocti praesunt.
Dies enim et nox, Ecclesia et Synagoga, gentium et

Iudeorum populus intelligitur.

Hieruit valt ook te verklaren, dat zon en maan wel
voorkomen op voorstellingen van Christus in Zijn
glorie, b. v. bij de Laatste Oordeel-scènes aan Franse
Kathedralen.
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549 .

Reeds de dichter Venantius Fortunatus bracht de aar-

de, de zee en de hemellichamen in verband met Chris-

tus’ Kruisdood in de hymne Pange lingua gloriosi

praelium certaminis, waar hij zingt :

Mite corpus perforatur,

Sanguis, unda profluit.

Terra, pontus, astra, mundus,

Quo lavantur flumine.

In een paashymne van Notker Balbulus lezen wij :

Astra, solum, mare jocundetur.

Et cuncti gratulentur in coelis,

Spritales chori Trinitati.

(Migne, P. L„ LXXXVIII, 88).

550 .

Van groot belang is tenslotte een passus uit een homilie

van S. Gregorius de Grote, die voorkomt in de 9de

lectie der Metten van Driekoningen.

Omnia quippe elementa auctorem suum venisse testata

sunt. Ut enim de eis quiddam usu humano loquar :

Deum hunc coeli esse cognoverunt, quia protinus

stellam miserunt. Mare cognovit, quia sub plantis ejus

se calcabile praebuit. Terra cognovit, quia eo moriente,

contremuit. Sol cognovit, quia lucis suae radios ab-

scondit. Saxa et parietes cognoverunt quia tempore

mortis ejus scissa sunt. Infernus agnovit, quia hos,

quos tenebat mortuos reddidit. Et tarnen hunc, quem

Dominum omnia insensibilia elementa senserunt, ad-

huc infidelium Judeorum corda Deum esse minime

cognoscunt, et duriora saxis, scindi ad poenitendum

nolunt.

Alle elementen getuigden, dat hun Schepper gekomen
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was. Om nu over deze dingen iets te zeggen naar men-
selijke wijze : de Hemelen erkenden Hem als hun God,
door Hem onmiddellijk een ster te zenden. De zee
erkende Hem, doordat het zich onder Zijn voeten be-
gaanbaar maakte. De aarde erkende Hem, doordat
zij bij Zijn dood beefde. De zon erkende Hem, doordat
zij de stralen van haar gloed verborg. De rotswanden
erkenden Hem, doordat zij op het uur van Zijn dood
barstten. De onderwereld erkende Hem, doordat zij

de doden, welke zij in zich verborgen hield, teruggaf.

En Hem, van wien al de levenloze elementen aanvoel-
den, dat Hij hun God was, willen de harten der onge-
lovige Joden nog geenszins als hun God erkennen.

551 .

De slang, die zich om de voet van de kruisboom kron-
kelt en daarbij soms de appel in de bek draagt, duidt
er op, dat zonde en dood door Christus overwonnen
werden. Dit komt reeds voor op een miniatuur in het
Sacramentarium van Drogo, te Parijs, uit 850, en op
een ivoren evangeliarium-band uit de 10de eeuw te

Doornik.

552 .

Behalve de slang is ook wel eens het eerste mensen-
paar onder het Kruis voorgesteld. Wij moeten hier

waarschijnlijk dezelfde symbolische gedachte in zien
als in het motief onder het vorige n° aangehaald.
Zij komen als zodanig reeds voor op een der ampullen
te Monza, waar zij naast het Kruis knielen.

Cfr. Neuss, Abb. 183.

553 .

Veelvuldiger dan de beide stamouders van het mense-
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lijk geslacht zien wij Adam alleen onder het Kruis

afgebeeld. Waarschijnlijk ligt niet zozeer een symbo-

lische gedachte daaraan ten grondslag, dan wel de

legende, volgens dewelke de stervende Adam zijn zoon

Seth naar het Paradijs zond, om er drie zaadkorrels te

halen. Toen Adam gestorven was, legde zijn zoon hem
deze korrels in de mond. Na zijn begrafenis groeide

hieruit een boom op, die tenslotte, na allerlei lotgeval-

len, het hout leverde voor Christus’ Kruis. Nog alge-

mener echter was de opvatting, dat het Kruishout

opgericht werd op de plek, waar Adam begraven lag.

Op oudere voorstellingen wordt Adam, onder het

Kruis liggend, door het Bloed van Christus opnieuw

ten leven gewekt, of vangt hij het Bloed in een kelk op.

Later liggen aan de voet van het Kruis vrijwel steeds

Adam’s schedel en enkele doodsbeenderen. De meer

materieële aanleiding is de naam Calvarië of Schedel-

plaats.

554 .

Ita nos ad Christum pertinentes ;
cujus sanguine

conspersa creditur Adam Calvaria, qui sub loco, quo

crux Domini fixa sunt, humatus traditur ab antiquis.

S. Cyprianus, Opera, Parisiis, 1666, p. 340.

Cfr. Molanus-Paquot, 452 w. ; waar diverse getuigenissen

van andere Kerkvaders aangehaald worden ;
Benedictus

XIV, 323 v.

555 .

Volgens Molanus duidt de schedel onder het Knus op

Christus’ overwinning van de Dood. Ero mors tua,

o mors. Osee, 13, 14.

Cfr. Molanus-Paquot, 455.
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556 .

In de tijd der Contrareformatie verwerpt men de
legende van Adam’s graf op Calvarie. Toch blijft men
de schedel onder het Kruis afbeelden, maar verstaat

er niets anders onder dan een herinnering aan de waar-
heid, dat de erfzonde uitgewist werd door de kruisdood
van de Verlosser.

557 .

Tussen Aarde en Zee is soms de verpersoonlijkte Roma
onder het Kruis geplaatst. Meestal is zij een tronende
gestalte met standaard en rijksappel, een enkele maal
wordt haar plaats ingenomen door een wolvin, die

Romulus en Remus zoogt. De symbolische zin dezer
figuur is niet met zekerheid vast te stellen.

558 .

De kelk, die soms onder de voeten van de Gekruisigde
staat, en waarin Adam of de Ecclesia Zijn Bloed op-
vangen, wordt door Didron aangezien voor de Graal,
de kelk, die Christus gebruikte bij de instelling van
het Eucharistische Offer. Deze opvatting van Didron
berust op generlei traditie en mist alle waarschijnlijk-

heid.

Cfr. Didron, Iconographie, 253 ; Reusens, I, 550 ; Mols-
dorf, 64.

559 .

Op crucifixen der karolingische en der Romaanse
periode draagt Christus vrijwel steeds een open dia-

deem of kroon, zonder beugels.

560 .

S. Augustinus ziet in de voorstelling van Christus’

Kruisiging een voorafbeelding van het Laatste Oor-
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deel. Ipsa crux, si attendas, tribunal fuit ; in medio
enim Judice constituto, unus latro, qui credidit, libera-

tur : alter qui insultavit, damnatus est. Jam significa-

bat quod facturus est de vivis et mortuis, alios posi-

turus ad dexteram, alios ad sinistram. Nihil ergo

medium erit. Similis ille latro futuris ad sinistram,

similis alter futuris ad dexteram.

S. Augustinus in 7 mum. cap. Iohannis, tract. XXXI,
t. IX.

Cfr. Molanus-Paquot, 450.

561 .

Nog in een Pericopenboek der nde eeuw te Berlijn

komt het Lam Gods voor op het Kruis. Tussen de

kruisarmen zijn de vier Evangelisten voorgesteld,

schrijvende aan tafels en ziende naar het Lam. Zie ook
afb. 6.

562 .

Het Lam op het Kruis komt ook nog tot in de Middel-

eeuwen voor op de rugzijde van kruisbeelden.

563 .

Bij Christus’ dood scheurt het voorhang van de tempel.

Dit is het teken, dat de duistere Oude Wet afgedaan

heeft. Velum templi scissum est quia obscuritas legis

ablata est. Aldus een tekst in het Evangeliarium van
Uta (1002) te Regensburg.

564 .

Volgens St. Ambrosius (Sermo LV) is het Kruis als

een mast op het schip der Kerk, waardoor dit temidden
der stormen van de wereld ongeschokt blijft.

Cfr. Molanus-Paquot, 45.
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565 .

Het Kruis is Christus’ Koningsstandaard :

Vexilla Regis prodeunt,

Fulget Crucis mysterium...

S. Venantius Fortunatus, Hymnus in Honorem Stae

Crucis.

566 .

In de 13de eeuw verandert het type van het crucifix

op frappante wijze. Werd Christus tot nu toe voorge-

steld als de aan het Kruis staande, levende Overwin-

naar van de Dood, verheven boven alle lijden en pijn,

gekroond vol majesteit en omgeven door de Hem
huldigende elementen, thans wordt Hij dood of ster-

vende voorgesteld, met ineengezakt lichaam, dat dui-

delijk de sporen draagt van de hevigheid van het door-

stane lijden. Daarenboven worden de voeten over

elkaar gekruisd en met slechts één nagel aan het Kruis

gehecht. De aanleiding tot deze verandering is te

zoeken in de vroegscholastische satisfactietheorie en het

daaruit voortkomende inniger besef van het zich Zel-

ven slachtofferende lijden van de Verlosser.

De katholieke theologie leerde van oudsher, steunend

op de H. Schrift, dat Christus’ kruisdood een offerdood

was en dat er het karakter van een plaatsvervangende

d. w. z. een in de plaats van het schuldige mensdom
aan God aangeboden voldoening der schuld aan eigen

was, zodat door de dood van Christus de Verlossing

volbracht werd. Een volledige speculatieve satisfactie-

theorie evenwel werd eerst ontwikkeld door de H.
Anselmus (1033-1109) in zijn tractaat CurDeus Homo.
De gedachte die hierin tot uiting kwam en die zich in

de theologische bespiegeling van die tijd verder ont-
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wikkelde, is deze
:
Jesus Christus, God en mens, brengt,

door vrijwillig de Kruisdood te ondergaan, aan God de
Vader het meest volmaakte offer, dat denkbaar is, en
brengt daarmede voor het mensdom niet alleen een
voldoende, maar een overvloedige voldoening. Dit
besef, benevens de onder de invloed der Kruistochten
verlevendigde verering van het H. Lijden voerden,
bijzonder in Italië reeds in de 12de en 13de eeuw ertoe,

dat in vrijwel alle kerken monumentale kruisbeelden
werden opgericht. Dit waren geen eigenlijke beelden,
doch houten panelen in kruisvorm, waarop het corpus
geschilderd werd. Tot aan het begin der 13de eeuw
vertonen deze het triumferende type, daarna, vrijwel

zonder uitzondering, dat van de gestorven Christus.

Het eerste dateerbare crucifix van deze soort, met een
gestorven Christus, is van de hand van Giunta Pisano.
Oorspronkelijk hing het in de bovenkerk van S. Fran-
cesco te Assisi, thans bevindt het zich te Gualdo. Het
draagt het jaartal 1236. Het laatste dateerbare crucifix

met de triumferende Christus dateert uit het jaar 1238.
Een van de mooiste voorbeelden der crucifixen in de
nieuwe stijl is dat van Cimabue in de reeds genoemde
bovenkerk te Assisi, waar het in het koor hangt.
Niccolo en Giovanni Pisano evenaardden hem op het
gebied der sculptuur, o. a. aan de kansels te Pisa,

Siena en Pistoja.

567 .

Een der meest opvallende veranderingen is het over-
eenleggen der voeten, die met één nagel aan het kruis

gehecht worden. Dit is een natuurlijk gevolg van de
veranderde houding van Christus’ lichaam. Is het
scheef en terzijde gezakt, dan is het natuurlijk, dat de
benen over elkaar schuiven en het is dan niet goed
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mogelijk dat iedere voet apart met een nagel bevestigd

wordt. Duitse miniaturen uit de aanvang der 13de

eeuw schijnen de vroegste voorbeelden te bieden.

Durandus noemt in zijn tijd vier nagels het gewone,

doch hij zegt erbij, dat Christus volgens sommigen

slechts met drie nagels aan het kruis gehecht werd.

Fuerunt autem in dominica cruce clavi quattuor...

Alii tarnen dicunt, quod Christus tribus dumtaxat

fuit clavibus affixus.

Cfr. Durandus, 6, 77 ;
Künstle, I, 464 ;

Sauer, 223 v. ;

Benedictus XIV, 339 v.

568 .

Eveneens tegen het midden der 13de eeuw verdwijnt

de diadeem van het hoofd van de Gekruisigde en zij

wordt vervangen door de doornenkroon. In de kapel

van St. Silvester in Quattro Coronati te Rome bevindt

zich een voorstelling uit het jaar 1248, waar een engel

de diadeem van Christus’ hoofd afneemt en Hem de

doornenkroon opzet.

569 .

Maria staande onder het Kruis is voor de middeleeuwer

het symbool der H. Kerk. Isidorus van Sevilla zegt

het uitdrukkelijk, en hij vertolkt de algemeen geldende

opvatting der Middeleeuwen. Bijna in alle omstandig-

heden van haar leven en van dat van haar Zoon is

Maria het zinnebeeld der Kerk, doch vooral aan de

voet van het Kruis, op het ogenblik dat zelfs Petrus

zijn Meester verloochende, toen Zij de enige was, die het

geloof in Hem bewaarde. St. Johannes, links van het

Kruis, symboliseert hier evenals op de Paasmorgen, de

Synagoge.
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570 .

Zon en maan naast het Kruis symboliseren het Oude
en het Nieuwe Verbond. Zie verder n° 547 vv.

571 .

Evenals Eva tijdens de slaap van Adam uit diens zijde

voortkwam, evenzo kwam de H. Kerk uit de zijde van
de nieuwe Adam voort tijdens zijn doodsslaap aan het
Kruis. De nieuwe Adam bracht een nieuwe Eva voort.

Het bloed en het water, vloeiende uit des Verlossers

zijdewond, zijn het beeld der twee voornaamste Sacra-

menten der Kerk, de Eucharistie en het Doopsel.
Zie n° 772.

Cfr. Glossa Ordinaria, in Joann. cap. 19 ; Male, II, 190.

572 .

Dormit Adam ut fiat Eva, moritur Christus ut fiat

Ecclesia. Dormienti Adae fit Eva de latere
; mortuo

Christo lancea percutitur latus, ut profluant sacramen-
ta quibus formetur Ecclesia. (S. Augustinus).

Cfr. Tract. in Joan. 9, 10.

573 .

De H. Kerk wordt onder het Kruis staande afgebeeld,

in de gedaante ener koningin, terwijl zij het Bloed en
het water uit de zijdewond van Christus in een kelk

opvangt. Aan de andere kant van de Gekruiste staat

de afgewende, geblinddoekte Synagoge. De kroon valt

haar van het hoofd, haar standaard breekt in stukken
en de tafelen der Wet glijden uit haar handen.
(i3de-eeuws glasraam te Bourges). Soms, b. v. op een
glasraam te Le Mans, staan bij de Kerk en de Synagoge
Petrus en Aaron, als vertegenwoordigers van het oude
en het nieuwe priesterschap.

Cfr. Male, II, 190 v.
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574 .

Soms zijn de Kerk en de Synagoge aan de zijde van het

Kruis vervangen door de honderdman Longinus met

de lans en de krijgsknecht, die de in edik gedrenkte

spons op een stok aan de lippen van Jesus brengt, en

die in de legende de naam draagt van Stephaton.

De romeinse honderdman, die nadat hij met zijn lans

Christus’ zijde doorstoken heeft, erkent, dat Hij

waarlijk de Zoon Gods is, is het beeld der Kerk. De

legende symboliseert op haar beurt de bekering van de

Romein, door hem voor te stellen als een blinde ;
het

Bloed uit Christus zijdewond bevochtigt zijn ogen en

maakt hem ziende.

Stephaton geldt volgens de traditie als Jood. Hij

verbeeldt de Synagoge. De azijn, waarin zijn spons

gedrenkt werd, is de bedorven oude leer, want voortaan

zal de Kerk de enige zijn, die de edele wijn der weten-

schap Gods vermag te schenken.

Cfr. Glossa Ordinaria, in Joan., cap. 19 ;
Male, II, 192 v. ;

Reusens, I, 545. fig- 588 ;
Beissel, 309.

575 .

Christus’ zijdewond wordt rechts geplaatst en niet

links, zoals men verwachten zou. Dit hangt samen met

het water, dat uit die wond vloeide : Vidi aquam,

egredientem de templo a latere dextro. Gelijk Eva uit

de rechterzijde van Adam voortkwam, zo wordt de

H. Kerk geboren uit de rechterzijde van de Verlosser.

Ook de deur der ark van Noë bevond zich aan de rech-

terzijde. Zie ook het volgende n°.

Cfr. Glossa Ordinaria, 1. c. ; Male, II, 190 ;
Benedictus

XIV, 384 v.
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576 .

In het algemeen kan gezegd worden, dat rechts als

eervoller en beter geldt dan links. Maria, de Kerk en

Longinus werden dus rechts van het Kruis geplaatst,

Joannes, de Synagoge en Stephaton links. In verband

met de opvatting, dat de H. Kerk uit Christus zijde-

wond geboren werd, lag het dus voor de hand, dat men
deze wonde rechts aanbracht.

577 .

De goede en de verstokte moordenaar zijn op hun beurt

ook weer het symbool der Kerk en der Synagoge.

Vandaar dat de goede moordenaar rechts, de andere

links van Christus aan het kruis hangt.

578 .

De goede moordenaar wordt Dismas genaamd, de boze

Gestas of Gesmas.

579 .

Imparibus gestis pendent tria corpora ramis :

Dismas et Gestas : media sedet ima potestas :

Gestas damnatur ; Dismas ad astra levatur.

Deze vroeg-middeleeuwse verzen worden aangehaald

door Molanus-Paquot.

Cfr. Molanus-Paquot, 449.

580 .

Op de achtergrond van de voorstelling der Kruisiging

pleegt Jerusalem voorgesteld te worden, zodat de Ver-

losser aan het Kruis de rug keert naar de Heilige Stad

van het Oude Verbond.
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581 .

Maria, in zwijm vallende onder het Kruis, is een

gegeven, dat steunt op een passage der openbaringen

van de H. Birgitta : Tune ego (Maria) exinanita corrui

in terram.

Cfr. S. Birgittae Revelationum lib. IV, cap. 70 ;
Molanus-

Paquot, 443 v.

582 .

Christus’ Kruis is de weegschaal, waarin de goede en

kwade daden van de mens aan het einde van zijn leven

afgewogen worden. De weegschaal slaat door naar het

goede, ondanks al de moeite, die Satan zich geeft om
de andere zijde te verzwaren. Deze weegschaal wordt

voorgesteld als hangende aan een der armen van het

Kruis, o. a. op een miniatuur van een Zuid-Duits

manuscript der 15de eeuw in het Wellcome-museum

te Londen en een andere te Rome in de Biblioteca

Casanatense (n° 1404).

Hetzelfde beeld ontmoeten wij reeds in de Hymne
Vexilla Regis prodeunt, door Venantius Fortunatus

in 569 geschreven als welkomszang voor een reliek

van het H. Kruis, door de H. Radegundis voor haar

klooster te Poitiers uit Constantinopel verkregen :

Beata cuius brachiis

Pretium pependit saeculi.

Statera facta est corporis,

Praedamque tulit tartaris.

Men vergelijke Job 6, 2 en 3. In verband daarmede

schrijft Gregorius de Grote : Christus libra est in qua

et quod meremur et quod pro nobis passus est, pen-

santur (Moralia in Job).

Cfr. Francis Wormald, The crucifix and the ballance.

Journal of the Warburg Institute, I, 276 vv.
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583 .

De Christusfiguur, staande met het Kruis in de hand,

wijzende op de zijdewonde, waaruit het Bloed spuit,

is aan te zien als een voorloopster van de latere voor-

stelling van het H. Hart. Zie n° 325.

Giovanni Bellini schilderde de Verlosser op deze wijze.

Een engel vangt het Bloed uit Zijne zijde in een kelk

op. (Londen, National Gallery).

584 .

Het Bloed van Christus geldt als het koninklijke pur-

per van de Overwinnaar van de dood. Reeds Isaias

voorziet Hem :
Quis est iste, qui venit de Edom, tinctis

vestibus de Bosra (Is. 63, 1). Venantius Fortunatus

bezingt de Kruisboom aldus :

Arbor decora et fulgida

Ornata regis purpura.

St. Bonaventura, in zijn Lignum Vitae, zegt, dat Jesus

besproeid met Zijn Bloed hem verscheen, als gekleed

in Zijn hogepriesterlijk purper.

585 .

Christus, Zijn Bloed vergietend wordt de Bron des

Levens, soms staande boven een bekken, terwijl het

Bloed uit Zijn wonden daarin stroomt, terwijl in het

rond de gelovigen knielen. Vaker nog verrijst het

Kruis, waaraan Christus hangt, uit het bekken, dat de

vorm van een kelk of beker heeft. Soms wordt een

straal van het Goddelijk Bloed door een priester in de

kelk opgevangen en stroomt een andere over het hoofd

van een dopeling. De mensheid, waaronder Adam en
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Eva de eerste plaats innemen, baadt in de wateren
dezer levensbron.

Cfr. Molsdorf, 198 ; Male, III, no, waarbij diverse afbeel-

dingen.

586 .

Op de « Aanbidding van het Lam » door de gebroeders

van Eyck is de Bron des Levens een werkelijke fontein.

Erachter staat op een soort altaar, omgeven door de

lijdenswerktuigen, het Lam Gods, uit welks doorstoken

borst het Bloed in een kelk vloeit. Dezelfde gedachte

vinden wij terug op een copie naar een vroeg werk van
van Eyck in het Prado te Madrid.

587 .

Een geheel symbolisch, in de late Middeleeuwen veel

voorkomend motief is dat van Christus in de Wijnpers.

Christus, slechts met de lendendoek bekleed, getooid

met de doornenkroon en met de wondtekenen in han-

den en voeten, treedt druiven in een trogge en wordt
daarbij zelf door de balk van de wijnpers als de mys-
tieke druiventros neergedrukt, waarbij de Wijn, Zijn

H. Bloed, uit Zijn Wonden stroomt. Deze voorstelling

berust op Isaias 63 : Torcular calcavi solus, de wijnpers

heb ik alleen getreden, en op de passage van de ver-

kenners van Kanaan met de wonderbare druiventros,

die een beeld van Christus is (Zie n° 372, 613 v.).

S. Augustinus bracht als eerste beide teksten bijeen :

Primus botrus in torculari pressus est Christus (Comm.
in Ps. 55 ;

Migne, P. L., XXXVI, 649). Ook in hymnen
en gebeden der latere auteurs komt dezelfde gedachte

herhaaldelijk tot uitdrukking :

Uva dum premitur Als de druif gedrukt wordt
Vinum ejicitur, Vloeit de wijn in de kuip,
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Et preli pondere

Caro dum patitur

Sanguis effunditur

Sub crucis onere.

Wanneer het vlees lijdt

Door de zwaarte der pers

Onder de last des Kruises

Wordt het Bloed uitgestort.

(Petrus Venerabilis, Rythmus in laudem Salvatoris).

Ex te botrus egreditur Uit U komt voort de Drui-

ventros

Qui crucis prelo pressus Die, geprest door de last des

kruises,

Vino rigat arentes. Met wijn de verdorden be-

sproeit.

(Petrus Damianus, Rhythmus 61 de Maria Virgine).

Ut plena sit redemptio Opdat de verlossing volle-

dig zij

Sub torculari stringitur. Legt Hij zichzelven onder

de wijnpers.

(Breviarium Romanum, in festo pretiosissimi Sangui-

nis D. N. J. C., ad laudes.)

Dit motief ook in beeld uit te drukken lag de vergeeste-

lijkte kunstenaars der hoge Middeleeuwen niet. Eerst

de laatste nabloei, het einde der 15de en de eerste

decennia der 16de eeuw, neemt het met graagte aan.

In de Duitse kunst komt dit motief reeds vrij vroeg

voor : het eerste voorbeeld is de Hortus Deliciarum en

een miniatuur in een Missaal van Hildesheim. t rankrijk

en de Nederlanden passen het eerst aan het einde der

15de, maar vooral in de 16de eeuw toe. Zie afb. 37.

Cfr. Male, III, 115 v.
;
Künstle, I, 489 v. ;

Molsdorf, 69 ;

F. de Lasteyrie, Mémoires de la société des Antiquaires de

France, 1878, 73 vv. ; Sauer, 396 vv.

588 .

Wanneer het motief der wijnpers zich verder ontwik-

kelt, is het niet langer een symbool van Christus’
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Passie in het algemeen, maar wordt het meer bepaal-

delijk een beeld der Eucharistie.

Hieronymus Wierix volgde in een bekende kopergra-

vure een schilderstuk na, dat zich te Baralle bevindt

en inspireerde op zijn beurt weer andere schilders, o. a.

de maker van een schilderijtje in het Bisschoppelijk

Museum te Haarlem. God de Vader draait de wijnpers

aan, die niets anders is dan het Kruis, waarop tevens

de H. Geest in de gedaante der duif is neergestreken.

Maria, de Moeder van Smarten, zit terzijde, als aandui-

ding der woorden van Isaias : et de gentibus non est

vir mecum, uit de volkeren was geen man bij Mij.

Cfr. Knipping, II, 290 v.

Comelis van Sichem omgeeft Christus in de Wijnpers

met de lijdenswerktuigen. (Titelblad van het tweede

tractaat der Ooghen-salve door P. de la Faille, Leuven,

B. Maes, 1647).

De vergelijking van het kruishout met een boom ligt

voor de hand. Een der bekendste voorbeelden hiervan

biedt de liturgie van Goede Vrijdag :

589 .

590 .

591 .

Crux fidelis, inter omnes Trouwe kruisboom, onder

alle

Arbor una nobilis :

Silva talem nulla profert

Enig in Uw adeldom.

Neen, geen woud teelt uws
gelijke

Fronde, flore, germine... ’t Zij in lover, bloem of

vrucht...
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Flecte ramos, arbor alta.

Tensa laxa viscera.

Et rigor lentescat ille

Quem dedit nativitas :

Et superni membra Regis

Tende miti stipite.

Buig uw takken, boom ver-

heven.

Span uw vezels minder
strak,

Dat de hardheid lenig wor-
de,

Die gij van natuur bezit,

En gij ’s hogen Konings
leden,

Minder uitrekt opUw stam.

Een venvante gedachte spreekt uit de volgende strophe

van Adam van St. Victor (ongev. 1130-1180) :

O Crux, lignum triumpha-
le,

Vera mundi salus, vale !

Inter ligna nullum tale

Fronde, flore, germine ;

Medicina Christiana,

Salva sanos, aegros sana :

Quod non valet vis humana

Fit in tuo nomine.

O Kruis, zegevierende

boom,
gegroet, waar heil der we-

reld !

Onder allebomen is ergeen,

die als gij

Zulk een lover, bloesem en

vrucht draagt.

O christene medicijne,

behoed de gezonden, genees

de zieken.

Al hetgeen het menselijk

kunnen niet vermag,
komt tot stand inUw naam.

(In inventione Stae Crucis, 75 vv.)

592 .

Reeds bij de Kerkvaders is de Boom der kennis van
goed en kwaad een beeld van Christus’ Kruis. Augus-
tinus formuleert deze gedachte, die we vóór hem reeds

bij de H. Irenaeus ontmoeten, aldus : In arbore perivi-

mus, in arbore redempti sumus ; in ligno mors, in ligno

vita pependit. Door middel van een boom werden wij
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in het ongeluk gestort, door middel van een boom zijn

wij verlost ; aan het hout hing de Dood, aan het hout

hing het Leven. (Sermo 84, 3). Het Kruis wordt in de

Middeleeuwse Duitse kunst wel eens geplaatst naast

de Boom der kennis van goed en kwaad, aan wiens

takken doodskoppen hangen in de plaats van appels.

De vergelijking tussen het ten verderve voerend en het

levend makend hout werd nog in de hand gewerkt door

de legende, die het hout van het Kruis in onmiddellijk

verband bracht met het hout van de Boom der kennis

van goed en kwaad.

593 .

Ipse lignum tune notavit Hij zelf wees toen het hout

Damna ligni ut solveret. aan dat de vloek van het

hout ontbinden zou.

(Hymne Pange lingua... lauream).

594 .

De voorstelling van het Kruis als levende boom, met

takken, bladeren, bloemen en vruchten, wordt in de

Middeleeuwen ten zeerste bevorderd en beïnvloed door

een geschrift van de H. Bonaventura (1221-1274)

Tractatus qui lignum vitae dicitur. Bij de Duitse

mystici der 14de eeuw is dit motief eveneens zeer

geliefd. Gewoonlijk neemt het kruishout de gedaante

aan van een eik, een wijnstok (vgl. Joh. 15, 1 v.) of een

rozenstruik. Dit laatste motief gaat terug op Suso

(1295-1366). Zoals gewoonlijk komt de levende kruis-

boom het eerst voor in de miniaturen en wel reeds in

de 12de eeuw, dus ongeveer een eeuw vóór Bonaven-

tura’s traktaat. Ook zijn enkele voorbeelden te noemen

van kruisbomen in de gedaante van Jesse’s stamboom.

Cfr. Hellmuth Bethe, R. D. K., II, 100 w., waar talrijke

voorbeelden en diverse afbeeldingen.
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595 .

Soms zijn de vruchten van de kruisboom de met name
aangeduide deugden. (Miniatuur in een i4de-eeuws
handschrift der werken van St. Bonaventura

; afb.

bij Kraus, II, 279). Soms zijn het deze gepersonifieerde

deugden, die Christus aan het Kruis nagelen, Hem met
een speer de zijde openen, en met gal en edik laven.

(Kazuifel der 14de eeuw te Vreden, Westfalen ; afb.

in R. D. K. II, 103).

De deugden die hierbij betrokken worden zijn vooral

Barmhartigheid, Wijsheid, Gehoorzaamheid, Recht-
vaardigheid, Geduld, Geloof, Nederigheid, Liefde en
Hoop, doch de rolverdeling is verschillend. Op een der

oudste voorstellingen, een miniatuur uit een Lectiona-

rium der 13de of 14de eeuw te Regensburg, zijn slechts

vier deugden aanwezig : Barmhartigheid, Wijsheid en
Gehoorzaamheid hechten de handen en de voeten van
Christus aan het Kruis, Geloof vangt Zijn Bloed in een
kelk op. Elders opent de Liefde met haar speer de zijde

van de Verlosser.

In tegenstelling tot het bovenstaande richtten op een
wandschildering der 15de eeuw in de Nicolaikerk te

Wismar veertien door attributen aangeduide ondeug-
den hun speren naar de lijdende Zaligmaker.

596 .

Naast de levende kruisboom, die betrekkelijk zeldzaam
blijft, komt een andere kruisvorm in de middeleeuwse
kunst zeer veel voor en wel die welke bestaat uit twee
aaneengehechte boomstronken, bezet met talrijke

takstompen. Dit Kruis is identiek met het Lignum
Vitae (zie Ezech. 31, 3-9 ; 41, 18 ; 47, 12) en het is de
H. Justinus, die in de 2de eeuw voor het eerst dit
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beeld gebruikt. De H. Martelaar Ignatius vergelijkt

de gelovigen voor het eerst met de takken van het

Kruis. (Migne, P. G., VI, 680 ;
V, 684). In de geschriften

der Kerkvaders en in de hymnen wordt daarna her-

haaldelijk over het Kruis als Lignum Vitae gesproken.

Het veelvuldigste komt deze, in tegenstelling tot de

in het vorige n° besproken genoemde, dorre kruisboom

voor in de Latijnse vorm. Is het op een der rond 600 te

dateren ampullen in de schat van de Dom te Monza

voorkomende kruis zonder corpus werkelijk een kruis

met takstompen, dan is dit natuurlijk verreweg het

oudste voorbeeld. In de 9de en 10de eeuw is het op

ivoorsculpturen en miniaturen niet zeldzaam. Op deze

laatste zijn deze kruisen groen gekleurd — het groene

hout !
— zodat hier wel niets anders bedoeld kan zijn.

In de 14de en 15de eeuw verliest het Lignum Vitae in

de Latijnse vorm gaandeweg aan betekenis, om uit-

eindelijk vrijwel geheel te verdwijnen, althans wat de

schilder- en beeldhouwkunst betreft. Een laat voor-

beeld in ons land is het grote crucifix der kerk van

Hees bij Nijmegen. Daarnaast echter blijft het vooral

als kazuifelversiering zeer veelvuldig voorkomen. Zie

afb. 24.

Behalve in de Latijnse vorm, komt het Lignum Vitae

vooral in de Italiaanse en Duitse kunst voor als gaffel-

kruis, met schuin naar boven gerichte armen. In

Nederland, Frankrijk en de noordelijke landen ontmoet

men het slechts bij zeer hoge uitzondering, in Engeland

in het geheel niet.

Soms zijn de schuine takken van dit gaffelkruis naar

beneden gebogen, en deze vorm herinnert dan wel zeer

levendig aan Venantius Fortunatus' verzen : Flecte

ramos, arbor alta, etc. (Zie n° 591).

Cfr. Hellmuth Bethe, R. D. K., I, 1152 vv.
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597 .

Een evenzeer Duits motief is het zgn. levende Kruis»

waarbij uit de kruisstam vier menselijke armen te

voorschijn komen, waarvan de bovenste met een sleutel

de Hemel opent, de onderste met een hamer naar

de hel slaat, waarin Satan geboeid ligt en waarAdam en

Eva, benevens de uitverkorenen van het Oude Ver-

bond op de verlossing wachten. De arm uit de rechter

dwarsbalk kroont de Kerk, die vergezeld is van de vier

Evangelisten of hun symbolen en in een kelk het Bloed

van de Verlosser opvangt. De vierde arm slaat met een

zwaard naar de Synagoge, die op een ezel rijdt. Aan
de voet van het Kruis ligt een menselijk geraamte.

Onnodig te zeggen, dat wij met dit gezochte motief»

dat ook in de Italiaanse kunst een enkele maal voor-

komt, het gebied van de goede smaak wel zeer kenne-

lijk verlaten hebben.

598 .

Soms wordt de plaats der Kerk ingenomen door een
priester, die het H. Bloed in de opgeheven kelk op-

vangt. Elders giet de Ecclesia het uit over de beneden
haar voorgestelde Sacramenten. Naast de Kerk komt
Maria voor, naast de Synagoge Eva.

599 .

In de 17de eeuw krijgt de levensboom de vorm van een
Wijnstok, met het bijschrift Ego sum vitis vera, vos
palmites, en hij schiet gewoonlijk op uit een kelk. Hier
vertoont het motief dus een geprononceerde eucharis-

tische betekenis.

600 .

Reeds aan het einde der Middeleeuwen houdt de ge-
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kruisigde de armen niet langer horizontaal, doch vrij

steil boven Zijn hoofd omhooggeheven en is het lichaam

uitgerekt. Aldus komt Hij reeds voor op een fresco te

Saint-Bonnet-le-Chateau (Loire), uit het begin der

15de eeuw.

In de 17de en 18de eeuw gaat dit type overheersen.

Men heeft het ten onrechte Jansenistisch genoemd :

Christus zou Zijn armen niet wijd uitbreiden om aan te

duiden, dat Hij niet voor alle mensen stierf. Deze

mening, en dus ook deze benaming, mist alle serieuze

grond. In de kerken van Rome zijn deze zgn. Jansenis-

tische crucifixen legio. Rubens en van Dyck schilder-

den ze voor de kerken der Vlaamse steden en kloosters,

Le Brun voor de kerken in Parijs en niemand verdacht

hen van heterodoxe ideeën. Het motief is daarenboven

veel ouder dan het Jansenisme zelf.

Cfr. Les Christs prétendus jansénistes. Revue de 1 ’art

Chrétien, 1910, 77 vv.
;
Male, III, 93 ;

IV, 278 v. ; Knip-

ping, II, 265 v.
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XIX

TYPOLOGIEËN DER
KRUISIGING

601 .

Abel, die gedood wordt door Kain is een voorafbeel-

ding van Christus, die gedood wordt door het Joodse

volk. Aldus de Glossa Ordinaria.

602 .

Abel is als herder tevens nog de voorafbeelding van

Christus, de Goede Herder. Door God zelf aangeduid

als een rechtvaardige, is hij het beeld van de Recht-

vaardige bij uitstek, Christus. Maar vooral door zijn

bloedige offergave en door zijn bloedige dood is hij het

type van de Verlosser en diens bloedig lijden op het

Kruis. Abel’s offer wordt dan logischerwijze tevens een

voorafbeelding van de Eucharistie. Abel agnum Deo in

sacrificium obtulit... ita Christus corpus suum Deo

Patri in sacrificium obtulit, zegt Honorius van Autun

(Speculum ecclesiae, Migne, P. L., CLXXII, 910).

Abel droeg aan God een Lam als offer op... zo droeg

Christus Zijn eigen Lichaam aan Zijn goddelijken Va-

der als offer op.

Cfr. Leonie Reygers, R. D. K., I, 24.
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603 .

Het Kruis wordt in de hymne Lustra sex qui jam

peregit vergeleken met de ark van Noë.

Sola digna tu fuisti

... portum praeparare

Arca mundo naufrago,

Quam sacer cruor perunxit,

Fusus Agni corpore

Gij alleen waart waardig

... een haven te bereiden,

arke, bij de schipbreuk der

wereld,

arke, door het heilig bloed

van het Lam gezalfd.

604 .

In de oud-christelijke kunst is Abraham’s offer slechts

zelden het zinnebeeld van Christus’ offerdood. Ook dit

motief vertegenwoordigt er de verlossingsidee.

605 .

Volgens de Glossa Ordinaria is Isaak een beeld van

Christus, gelijk Abraham God de Vader verzinnebeeldt.

Hij, die Zijn Zoon voor het mensdom wilde opofferen,

wilde aan het volk der Oude Wet een voorafbeelding

schenken van het grote offer der Nieuwe Wet. Immers
geheel de geschiedenis van Abraham’s offer dient men
symbolisch op te vatten : de drie dagreizen, die

Abraham’s woonstede scheiden van de berg Moria zijn

de drie tijdperken van het Joodse volk, van Abraham
tot Mozes, van Mozes tot Johannes de Voorloper, en

van Johannes tot Jesus Christus. De beide dienaren,

die Abraham vergezellen, zijn de beide groepen van het

Joodse volk, Israël en Juda ;
de ezel, die de werktuigen

van het offer draagt zonder te weten wat hij doet, is de

onwetende Synagoge
;
het hout voor het offer.dat Isaak

op zijn schouder draagt, is een beeldvan Christus’ Kruis.

Cfr. Glossa Ordinaria, lib. Genesis, cap. 22, 4, 5, 8 ; Male,

II, 142.
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606.

« Het offer van Abraham is, naar men weet, een beeld

van het Lijden van Christus, aldus immers luidt de

eenstemmige mening der Kerkvaders. De tweevoudige

natuur van Christus wordt volgens hen ook gesymbo-
liseerd door de ram en door Isaak, beelden van het

sacrificium cruentum en van het sacrificium incruen-

tum, het bloedige en het onbloedige offer. Isaak, op
weg naar de dood, torste de last van het offerhout,

gelijk ook de Heer Jesus het werktuig van Zijn Lijden

droeg. De doornstruik, waarin de ram verward hing,

symboliseert het Kruis, gelijk St. Basilius van Seleucië

verklaart : Ziehier de ram hangende aan de doorn-

struik, gelijk Christus hing aan het Kruis. » Zie afb. 22.

Cfr. Edm. Le Blant, Le sarcophage chrétien de Luc de
Béarn. Revue archéol., 2e série, T. XL, 1880, p. 131.

607.

Ook dit motief komt het eerst, vanaf de xode en nde
eeuw, op miniaturen voor. Daarna treffen wij het aan,

nu in eucharistische zin, op het beroemde draagaltaar

uit de 2de helft der 12de eeuw, afkomstig uit Stavelot,

(Brussel, Musée du Cinquantenaire). Zie verder Karl

Möller, R. D. K., I, 82 vv.

608.

Het teken, door de Joden met het bloed van het Paas-

lam op de deurposten hunner huizen aangebracht,

werd ook aangezien als een voorafbeelding van het

Kruis. Men bracht deze passage van Exodus in ver-

band met het visioen van Ezechiel, waarin de profeet

ziet, hoe een engel Gods de rechtvaardigen op hun voor-

hoofd merkt met de letter tau (T). Daarbij nam men
aan, dat dat teken, dat de Joden met het bloed aan-
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brachten, deze zelfde letter tau moest zijn. Waar deze

letter enige overeenkomst vertoont met de vorm van

het Kruis, bracht men beide episoden in verband met

het Kruis van Jesus Christus.

Cfr. Glossa Ordinaria, lib. Exod, cap. 12, 7 ; M&le, II, 142 v.

609 .

Het water, dat Mozes op wonderbare wijze uit de rots

doet ontspringen, is een voorafbeelding van de bron

van water en bloed, die de honderdman in de zijde van

Jesus opent. Het volk, dat mort tegen Mozes is een

beeld der nieuwe volkeren, die zich niet onderwerpen

willen aan de joodse wet, doch die zich komen laven aan

de levende bron van het Nieuwe Verbond.

Cfr. Glossa Ordinaria, lib. Exod., cap. 17, 3 v. ;
Male,

II, 144.

610 .

De koperen slang, door Mozes tot redding van het

Joodse volk opgericht, gaat als typologie der kruisiging

op Christus’ eigen woorden terug. De middeleeuwse

commentatoren bepalen zich daarom in de regel ertoe

deze aan te halen. Isidorus van Sevilla, die de Glossa

Ordinaria citeert, herinnert eraan, dat Christus de

nieuwe Slang is, die de oude slang overwonnen heeft.

Het koper, het hardste en duurzaamste der metalen,

is een beeld van Christus’ Godheid en van de eeuwigheid

van Zijn rijk.

Cfr. Male, II, 144 v.
;
Benedictus XIV, 317.

611 .

Fervebat via sicca eremi rerpentibus atris,

Jamque venenati per livida vulnera morsus
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Carpebant populum : sed prudens aere politum

Dux cruce suspendit, qui virus temperet, anguem.

Aurelius Prudentius Clemens, Diptichon, XII.

612 .

In de Meditatiën tot de H. Communie van Abraham
van der Mat, Antwerpen, 1709, komt een kopergravure

voor, waar de kruisiging voorgesteld is, samen met de

kruisvinding en de koperen slang.

613 .

Augustinus vergelijkt Christus reeds met de druiven-

tros van Kanaan : ipse est bothrus ille qui pependit in

ligno (Contra Faust. Manich. 12, 42 ;
Migne, P. L..XLII

276). Hij is die druiventros, die hing aan de boom
(des Kruises). Op bijna gelijke wijze drukt Evagrius

zich uit : Age nunc, intellige racemum illum... quem in

terra repromissionis duo vectantes reportabant, quod
utique figura fuit Christi pendentis in ligno (Altercatio

inter Theop., Migne, P. L., XX, 117). Welnu, laten wij

dan inzien, dat die druiventros, die de verkenners uit

het beloofde land meebrachten, alleszins een beeld was
van Christus, hangende aan het kruishout. — Dit

motief komt ook reeds op oud-christelijke lampen

voor.

Cfr. Marucchi, 375 v.

614 .

De Glossa Ordinaria werkt het motief weer op de haar

eigen wijze uit. De twaalf verkenners, die Mozes uit-

zond naar het beloofde land, en die bij hun terugkeer

verklaarden, dat men het land van Kanaan niet zou

kunnen bezetten, zijn de schriftgeleerden en phariseën,

die het volk overreedden, niet te geloven in Jesus
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Christus. Jesus was echter in hun midden in de gedaan-

te van de druiventros, want deze is een beeld van de

Verlosser hangende aan Zijn Kruis : Christus is de

mystieke druiventros, wiens Bloed de kelk der Kerk

vult. Ook de dragers hebben hun betekenis. De voorste,

die de rug keert naar de tros, is het Joodse volk, dat in

zijn verblinde onwetendheid de rug keert naar de

waarheid. De tweede drager is een beeld van het volk

der heidenen, dat voortschrijdt, de ogen gericht op

het Kruis van Jesus Christus. Deze idee wordt letterlijk

uitgedrukt door de maker van het I3de-eeuwse reli-

quiarium van het H. Kruis te Tongeren, die de voorste

drager uitdost met de spitse jodenhoed.

Cfr. Glossa Ordinaria, Numer. cap. 18, 24 ; Male, II, 146 ;

Künstle, I, 301.

615 .

De beide houten in de hand der weduwe van Sarepta

gelden als symbool van het Kruis. Op glasramen der

13de eeuw te Bourges en Le Mans wordt zij dan ook

met een kruis in de hand afgebeeld.

616 .

Ligna legens in Sarepta

Spem salutis est adepta
Pauper muliercula :

Sine lignis fidei

Nee lecythus olei

Valet, nee farinula.

Adam a Sto Victore, In inventione Stae Crucis, 45 vv.

617 .

Durandus geeft als typologieën van het Kruis de

Boom des Levens, de koperen slang, Jacob, die Eph-
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raïm en Menasse zegent, het tau-teken (Ezechiel, 9),

het hout, dat de bittere bron zoet maakt (Exod. 15).

Cfr. Durandus, V, 2, 10.

618 .

Christus aan het Kruis.

Biblia Pauperum :

1) Oprichting der koperen slang. Num. 21, 8.

2) Het offer van Abraham. Gen. 22, 9 v.

Speculum Humanae Salvationis :

1) Nabuchodonosor ziet in zijn droom een grote

boom. Dan. 4, 7.

2) Eleazar sterft terwijl hij een olifant doodt,

i Mach. 6, 43.

3) Kodrus offert zich op om aan zijn volk de over-

winning te verzekeren. Valerius Maximus V. 6.

Klosterneuburger Altaar :

1) De verkenners van Kanaan, met de druiven-

tros. Num. 13, 23.

2) Het offer van Abraham. Gen. 22, 9 v.

Diversen :

1) De tau aan de deurposten der Joden. Exod. 12,7.

(i3de-eeuws Kruis-reliquiarium te Tongeren.)

2) De beide houten der weduwe van Sarepta.

i Reg. 17, 10. Idem.

3) Abel offert een lam. Gen. 4, 4. Emailleplaat der

Collectie Debruge te Parijs, 12de eeuw. Annales

archéol. 1848, PI. 1.

4) Het offer van Melchisedech. Gen. 14, 18 v. Idem.

5) Jacob zegent de beide zonen van Jozef met
gekruiste armen. Gen. 48, 14. Idem.

6) Mozes slaat water uit de rots. Exod. 17, 6. Idem.
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619 .

Christus’ zijde wordt met een lans doorboord.

Biblia Pauperum :

1) De schepping van Eva uit Adam’s ribbe.

Gen. 2, 2i.

2) Mozes slaat water uit de rots. Exod. 17, 6.

Speculum Humanae Salvationis :

1) Michol bespot David. 2 Sam. 6, 20.

2) De dood van Absalom. 2 Sam. 18 , 14.

620 .

Kruisafneming.

Biblia Pauperum :

1) De schepping van Eva uit Adam’s ribbe.

Gen. 2, 21.

2) Mozes slaat water uit de rots. Exod. 17, 6.

3) David laat de gebeenten van Saul’s zonen ver-

zamelen. 2 Sam. 21, 13.

4) Jonas wordt in zee geworpen. Joh. 1, 15.

621 .

Bewening van Christus.

Biblia Pauperum :

1) Noemi klaagt over de dood harer beide zonen.

Ruth i, 20.

2) Het volk klaagt over de dood van Jonathas de

Machabeër. 1 Mach. 12, 52.

3) Geheel Juda klaagt over de dood van koning

Josias. 2 Par. 35, 24.

4) Adam en Eva bewenen Abels dood honderd

jaren lang. Petrus Comestor, Historia Scolastica.
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622 .

Christus wordt in het graf gelegd.

Biblia Pauperum :

1) Jozef wordt door zijn broeders in de put ge-

worpen. Gen. 9, 23.

2) Jonas wordt in zee geworpen en door de walvis

verslonden. Jon. 2, 1.

Klostemeuburger altaar :

Geheel als de Biblia Pauperum.
Concordia Caritatis :

1) Abraham’s begrafenis. Gen. 29, 9.

2) Saul’s begrafenis. 1 Sam. 31, 12 v.

Diversen :

1) Isaak’s begrafenis. Gen. 35, 29.

2) Jacob’s begrafenis. Gen. 50, 13.

3) Eliseus’ begrafenis. 2 Reg. 13, 20.

4) Jeremias wordt in de groeve geworpen. Jer. 38,6.

623 .

De nederdaling ter helle.

Biblia Pauperum :

1) Samson verscheurt de leeuw. Jud. 14, 5 v.

2) David verslaat Goliath. 1 Sam. 17, 50 v.

Speculum Humanae Salvationis :

1) God roept Abraham uit Ur in het land der vuur-

aanbiddende Chaldaeën. Gen. ix, 31 ; Petrus

Comostor, Historia Scholastica.

2) Loth uit Sodoma bevrijd. Gen. 19, 15 v.

3) De uittocht van Israël uit Egypte. Exod. 14.

4) Aod doodt Eliud, de koning der Moabieten.

Jud. 3, 15 v.

5) Benaias doodt een leeuw. 2 Sam. 23, 20.
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6) De drie jongelingen in de vuuroven. Dan. 3,

19 v.

7) Daniël in de leeuwenkuil ontvangt voedsel van

Habacuc. Dan. 14, 33 v.

8) De struisvogel bevrijdt zijn jong. Petrus Co-

mestor, Historia Scholastica.

Diversen :

1) Abraham bevrijdt Loth uit de gevangenschap.

Gen. 14, 14 v.

2) Samson met de stadspoorten van Gaza. Jud.

13 . 3 -
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XX
DIERENSYMBOLIEK
IN VERBAND MET

CHRISTUS’ KRUISIGING

624 .

Het meest verspreide dierensymbool, op Christus’ kruis-

dood betrekking hebbende, is de Pelikaan. Volgens

de Physiologus doodt de Pelikaan zijn jongen, als zij

hunne ouders met de vleugels slaan. Na drie dagen

echter opent het moeder-dier haar borst met haar

snavel en wekt door haar bloed haar jongen weer ten

leven op. Het verband met Christus’ kruisdood wordt

ook reeds in de Physiologus gelegd. In de beeldende

kunst komt het motief eerst in de late Middeleeuwen

voor. Later zal het overwegend een eucharistische

betekenis krijgen. Zie n° 269 vv., 636.

625 .

De Phoenix, de vogel, die zichzelf op een bed van wel-

riekende kruiden verbrandt en na drie dagen verjongd

uit de asse opstaat, is ook reeds in de Physiologus een

zinnebeeld van de dood en de verrijzenis van Christus.

In de oud-christelijke kunst daarentegen is de Phoenix

het symbool van de onsterfelijkheid en de verrijzenis

des vieses in het algemeen. Zijn Christologische beteke-

301



Dierensymboliek om het Kruis

nis krijgt het motief eerst in de late Middeleeuwen.

Zie n° 276 w., 635.

626 .

De slang om de voet van het Kruis geslingerd, duidt op

de overwinning door Christus aan het Kruis op Dood

en Zonde bevochten. Qui in ligno vincebat, in ligno

quoque vinceretur. Zie n° 551 en afb. 22.

627 .

De ram, die de plaats van Isaak inneemt in Abraham’s

offerande, is een beeld van Christus, die ook voor an-

deren opgeofïerd wordt. De doornen, waarin het ver-

ward is, zijn een beeld der doornenkroon, de horens,

waaraan het hangt, betekenen het Kruis. Zie n° 606.

Cfr. Karl Möller, R. D. K„ I, 87 v.

628 .

Een i2de-eeuwse miniatuur te Stuttgart vertoont

Christus, hangende aan het Kruis, tussen twee proto-

typen, nl. de weduwe die hout sprokkelt en de ram van

Abraham’s offer (Stuttgart, Cod. hist. fol. 418, f. 3 r.).
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XXI

VERRIJZENIS
EN HEMELVAART

629 .

Een aantal Romeinse en Gallische sarcophagen der

4de eeuw zijn versierd met een kruis in de vorm der

Egyptische any of crux ansata (zie blz. 321), waarvan
het ronde gedeelte de vorm heeft van een krans, die

het Christus-monogram insluit. Onder de kruisbalken

zien wij een slapende en een naar het Chrismon op-

ziende wachter. Op de beide kruisbalken zit een duif.

Dat wij hier met een voorstelling der Verrijzenis te doen
hebben blijkt uit de bekende sarcophaag met de voor-
stellingen der Passie (n° 171) in het Lateraan. Op een

soortgelijke sarcophaag zien wij in de plaats der wach-
ters de vrouwen, die het lichaam des Heren willen

balsemen.

Cfr. Künstle, I, 500 en Abb. 276 ; Neuss, Abb. 52.

630 .

Een ivoorsculptuur der Collectie Trivulzi te Milaan,

uit de 5de eeuw en wellicht van Palestijnse oorsprong,

geeft een afbeelding van het grafteken, voor welks

openstaande deur een engel zit, die aan de vrouwen
mededeelt, dat de Heer verrezen is. Een soortgelijk
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werk in hetMuseum vanMünchen is wellicht nog ouder.

Cfr. Künstle, I, 501 en Abb. 277 ;
Krauss, Abb. 135 ;

Hubert Schrade, R. D. K., I, 1230 vv.

630».

Een miniatuur van het Evangeliarium van Rabula

uit 586 is reeds een schrede verder. Hier toch vallen

uit de op een kier geopende deur der grafruimte

lichtstralen op de wachters.

631 .

Ook de kunst der vroege Middeleeuwen bepaalt zich

er toe de uiterlijke, begeleidende omstandigheden van

de Verrijzenis uit te beelden en bouwt daarbij op

bovengenoemde voorstellingen voort. Een element, dat

in deze tijd de iconografie komt verrijken, is het zweet-

doek, dat in de open sarcophaag ligt.

632 .

Eerst bij de aanvang der gothische periode gaat men
het gebeuren der Verrijzenis zelf voorstellen. De over-

heersende rol, die de vrouwen bij het graf tot nu toe

gespeeld hadden, waarschijnlijk onder invloed van het

liturgische Paasspel (vgl. de sequentia Victimae pas-

chali...) en van het Evangelie van Pasen, boet in aan

betekenis. Voortaan stijgt of stapt Christus met de

kruisvaan in de hand uit het geopende graf, dat de

vorm ener sarcophaag krijgt. De Italiaanse kunst laat

de Verrezene in majesteit en lichtglans boven het. graf

zweven.

633 .

Op Giotto’s Noli me tangere in de Arena-kapel te

Padua (1303-6) draagt Christus een kruisvaan met het

opschrift Victor Mortis.
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634 .

De Physiologus brengt o. m. de leeuw en de panter met

Christus’ Verrijzenis in verband. De leeuw n. 1 . brult

na drie dagen zijn doodgeboren jongen ten leven.

Dit motief vinden wij o. a. op een glasraam der

Kathedraal van Lyon, uit de 13de eeuw.

De panter ligt, wanneer hij verzadigd is, drie dagen

lang in zijn hol. Daarna staat hij brullend op en

verspreidt zulk een liefelijke geur, dat alle dieren er

door aangelokt worden, behalve de draak, die zich

verbergt.

635 .

Ook de Phoenix is volgens de Physiologus een beeld

van de Verrijzenis van Christus. De Phoenix was vol-

gens de ouden een vogel, die in Arabië leefde. Er was

er slechts één en deze werd 500 jaar. Voelt hij dat hij

sterven gaat, dan bouwt hij zich een nest van myrrhe,

wierook en andere welriekende stoffen. Hierin ver-

brandt hij zichzelf en komt ten derden dage verjongd

uit de asse te voorschijn. Zie n° 276 w., 625.

636 .

De Pelikaan, die zijn jongen doodt om hen na drie

dagen wederom met zijn eigen bloed ten leven te

wekken, wordt eveneens met de Verrijzenis in verband

gebracht. Zie n° 269 vv., 624.

637 .

In het Evangelarium van Rabula (586) wordt Chris-

tus afgebeeld, terwijl Hij op de wagen uit Ezechiel’s

visioen ten hemel opstijgt. Dit motief ontmoeten wij

nergens anders.
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638 .

Op het reeds genoemde ivoren relief te München (zie

n° 630) wordt het omhoogstijgen van Christus uitge-

drukt, doordat Hij tegen een steile helling omhoog-

stapt, waarbij de Hand van God Hem omhoogtrekt.

Deze wijze van voorstellen komt tot in de 12de eeuw

voor.

639 .

Daarna legt men de nadruk op het opstijgen en het

verdwijnen van de Verlosser door een haast dynamisch

accent : Christus is reeds voor het grootste deel uit het

beeldvlak der voorstelling verdwenen. Nog slechts Zijn

voeten zijn zichtbaar. Beneden groepen de apostelen

tesamen en staren omhoog. Gewoonlijk zijn de legen-

darische voetsporen zichtbaar.

640 .

Volgens de Physiologus baadt de adelaar, als hij oud en

blind geworden is, in een klare bron en vliegt daarna

naar de zon omhoog, om zich te verjongen. De verge-

lijking met Christus’ Hemelvaart dateert eerst uit de

vroege Middeleeuwen.

Ook in een ander geval is de adelaar een symbool der

Hemelvaart, n. 1 . waar hij zijn jongen vliegen leert.

Sicut aquila provocans ad volandum pullos suos, et

super eos volitans expandit alas suas et assumpsit

eum, atque portavit in humeris suis. Deuteron. 32, 11.

641 .

De vogel Caladrius (Charadrius, Kalander, Kalader)

zet zich neer op het bed van een ernstig zieke. Wendt
hij zijn kop af, dan is dat een teken, dat er voor de
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zieke geen genezing is. Ziet hij hem echter aan, dan

neemt hij de ziekte in zich op en vliegt er mee naar de

zon. Daarna wordt de zieke weer gezond. Reeds in de

Physiologus wordt op de Hemelvaart van Christus

gezinspeeld, doch de symbolische toepassing als zo-

danig in de kunst valt eerst in de 13de eeuw aan te

wijzen (Glasvenster in de Kathedraal van Lyon). Zie

n° 283.
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XXII

VERRIJZENIS EN HEMELVAART,

TYPOLOGIEËN

642 .

Jonas in de walvis als voorafbeelding van Christus’

Verrijzenis, is een door Christus zelf gebruikte typo-

logie.

« ... Een boos en overspelig geslacht vraagt een teken ;

maar geen teken zal hun gegeven worden, dan het

teken van Jonas de profeet. Want zoals Jonas drie

dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster

was, zo zal ook de Mensenzoon drie dagen en drie

nachten in het hart der aarde zijn. » Math. 12, 40.

Glasramen der 13de eeuw te Bourges, Le Mans en

Lyon passen deze typologie toe.

Cfr. Male, II. 146, en Fig. 78.

643 .

Een zinrijke voorafbeelding van de Verrijzenis is de

opwekking van de zoon der weduwe door Eliseus

(2 Reg. 4, 32 v.). Eliseus is hier het beeld van Christus.

Wanneer hij verneemt, dat de zoon der weduwe ziek is,

zendt hij vooraf zijn dienaar met zijn staf, om het kind

op te wekken. Maar de dienaar is niet genoegzaam

vervuld van goddelijke kracht om het wonder te
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bewerkstelligen. Hij is een beeld van Mozes, door God
met Zijn staf uitgezonden, om zijn volk te verlossen.

Doch hij vermocht dit werk niet te voltrekken. Dan
komt Jesus zelf, evenals Eliseus, om het wonder te

verwerkelijken. Hij strekt zich uit over het lijk en

verenigt zich met de ledematen ervan, d. w. z. Hij

verenigt zich met de menselijke natuur door een

sterfelijk lichaam aan te nemen. Hij blaast zeven

malen de geest des levens over de dode, d. w. z. Hij

brengt aan de mensheid in de schaduwen des doods de

zeven gaven van de H. Geest. Ten slotte staat hij op

met het kind, gelijk de mensheid zich uit haar graf

verheft, tegelijkertijd met Jesus Christus.

Dit motief komt te Bourges en Le Mans op glasramen

der 13de eeuw voor als typologie der Verrijzenis in

de ruimere zin.

Cfr. Glossa Ordinaria, lib. Reg., I, cap. 4, 32 w.

644 .

Verrijzenis.

Biblia Pauperum :

1) Samson met de stadspoorten van Gaza. Jud.

16, 3.

2) Jonas door de walvis aan landgespuwd. Jon. 2, 11.

Speculum Humanae Salvationis :

De steen door de bouwlieden verworpen wordt

hoeksteen. Ps. 117, 22.

Klostemeuburger altaar :

1) Jacob zegent Juda. Gen. 49, 9.

2) Samson met de stadspoorten van Gaza. Jud.

16, 3-

Diversen :

1) Jozef wordt uit de gevangenis verlost en door

Pharao verheven. Gen. 41, 14 v.
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2) De op de Jordaan drijvende bijl. 2 Reg. 6, 4 v.

3) Jeremias wordt uit de groeve gehaald. Jer. 38, 13.

4) Daniël treedt ongedeerd uit de leeuwenkuil.

Dan. 6, 24.

645.

De vrouwen aan het graf.

Biblia Pauperum :

1) Ruben vindt Jozef niet meer in de put. Gen.

37. 29.

2) De Sunamitische weent over de dood van haar

zoon en zoekt Eliseus. 2 Reg. 4, 18 v.

3) De bruid uit het Hooglied zoekt haar Bruide-

gom. Cant. 3, 1.

646.

Christus verschijnt aan Magdalena.

Biblia Pauperum :

x) De bruid van het Hooglied vindt haar Bruide-

gom. Cant. 3, 4.

2) Daniël ontvangt in de leeuwenkuil voedsel van

Habacuc. Dan. 14, 33 v.

3) Daniël wordt ongedeerd in de leeuwenkuil aan-

getrofïen. Dan. 14, 39.

Diversen :

1) De drie mannen bij Abraham. Gen. 18, 1 v.

2) Mozes verbiedt het volk de berg Sinai aan te

raken. Exod. 19, 12.

647.

Christus verschijnt aan de leerlingen van Emmaus.
Biblia Pauperum :

1) Jacob brengt Isaak de spijze. Gen. 27, 18 v.

2) De engel brengt de jonge Tobias naar Raguel.

Tob. 7, i v.
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648 .

Christus verschijnt aan de vergaderde leerlingen en

eet met hen.

Biblia Pauperum :

1) De oudeTobias ontvangt zijn zoon met vreugde.

Tob. ii, io.

2) De verloren zoon keert terug. Luc. 15, 20 v.

3) Jozef maakt zich aan zijn broeders bekend.

Gen. 45, 3 v.

Diversen :

1) Samson eet van de honing uit het leeuwen-

skelet. Jud. 14, 8 v.

2) De jonge Tobias eet met de engel van de vis.

Tob. 6, 7.

649 .

Christus en Thomas.
Biblia Pauperum :

1) Jacob strijdt met de engel en wordt gezegend.

Gen. 32, 25 v.

2) De engel geeft Gedeon de verzekering, dat hij

overwinnen zal. Jud. 6, 12.

3) Gedeon’s vlies. Jud. 6, 36 v.

Diversen :

1) Isaak betast de handen van Jacob. Gen. 27, 2iv.

2) Mozes ontvangt de tafelen der wet. Exod.31,18.

650 .

De Hemelvaart.

Biblia Pauperum en Klosterneuburger altaar :

1) Henoch door God van de aarde weggenomen.

Gen. 5, 24.

2) Elias vaart in een vurige wagen ten hemel op.

2 Reg. 2, 11.
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Speculum Humanae Salvationis :

1) Jacob’s droom. Gen. 28, 10 v.

2) De Goede Herder met het verloren schaap.

Luc. 15, 4 v.

Diversen :

1) De bloeiende staf van Aaron. Num. 17, 23.

2) Mozes beklimt de berg Nebo. Deuteron. 34, 1.
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XXIII

HET PINKSTERFEEST

651 .

Een enkele maal is de Duif vervangen door de Hand
Gods, van wier uitgespreide vingers stralen op de hoof-

den der rond Maria vergaderde apostelen neerschieten,

zo b. v. op een ivoorreliëf uit de gde eeuw of iode eeuw

in de Kathedraal van Narbonne. Elders verschijnt be-

halve de H. Geest als Duif ook God de Vader op de

wolken, b. v. op het Friedberger altaar van het einde

der 14de eeuw in het Museum te Darmstadt. Op een

mozaiek in de Hagia Sophia te Constantinopel (einde

der 9de eeuw ?) gaat de emanatie van de tronende

Christus uit. Zie verder n° 333 vv.

Bij Herrad van Landsberg zien wij slechts de kop der

Duif, vanwaar de stralen uitgaan naar de hoofden

der rond Petrus geschaarde apostelen. Maria is niet

aanwezig. Zie afb. 10.
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XXIV

HET PINKSTERFEEST

TYPOLOGIEËN

652 .

Biblia Pauperum :

1) Mozes ontvangt de Wet op Sinai. Exod. 19.

2) Elias doet vuur van de hemel op het brandoffer

neerdalen. 1 Kon. 18, 38.

Speculum Humanae Salvationis :

x) De torenbouw van Babel. Gen. ir, 4 v.

2) Eliseus doet de olie der weduwe vermeerderen.

2 Kon. 41 v.

Klostemeuburger altaar :

1) De duif uit de ark van Noë. Gen. 8, 10 v.

2) Mozes ontvangt de wet op Sinai. Exod. 19.

Diversen :

1) Jozef vult de korenschuren van Pharao. Gen.

4i. 47 v -

2) Mozes’ geest gaat over op de zeventig oudsten.

Num. 11, 16.
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XXV
CHRISTUS

ALS MAN VAN SMARTEN.
GREGORIUSMIS

ZIE OOK N° 3 2 5, 583 VV.

653 .

Christus wordt als Man van Smarten dikwijls afge-

beeld met de lendendoek bekleed, met de doornenkroon

op het hoofd en met de Wonden in handen, voeten en

zijde, staande in de geopende graftombe. Het motief is

als zodanig te vergelijken met dat van Christus op de

Koude Steen (zie n° 521 v.). Wacht Hij daar na de

kruisdraging op de kruisiging, hier schijnt Hij na de

kruisafneming te wachten op de graflegging. Gewoon-

lijk echter houdt deze voorstelling verband met de zgn.

St. Gregoriusmis. De oorsprong is vermoedelijk te

zoeken in de vervorming van een motief, dat in de by-

zantijnse en vroeg-italiaanse kunst veelvuldig voor-

komt, n. 1. de gestorven Christus, staande voor het

Kruis in de graftombe, (zie b. v. het werk van een

i3de-eeuwse Venetiaanse meester in de National

Gallery te Londen, n° 3893). Het motief der Gregorius-

mis echter gaat terug op een visioen, dat de H. Paus

Gregorius tijdens het opdragen der H. Mis in Santa

Croce te Rome zou gehad hebben ;
daar immers zou
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Christus hem in de gedaante van de Man van Smarten
verschenen zijn. Men tracht deze legende, die in de

oudste Vitae van de grote Paus ontbreekt, in verband
te brengen met het verhaal, door Gregorius zelf in

zijn Dialogen medegedeeld, volgens hetwelk de abt

van het klooster op de Mons Caelius, waar ook
Gregorius verblijf hield, verboden had de zielemis te

lezen voor de overleden monnik Justus, die misdaan
had tegen de gelofte van armoede. Daarop beval

Gregorius op dertig achtereen volgende dagen Missen

te lezen voor de zielerust van de afgestorvene. Deze
verscheen na afloop daarvan en verklaarde uit het

Vagevuur verlost te zijn. Hieruit komt het nog heden
ten dage bestaande gebruik voort, voor overledenen

de zgn. dertig Gregoriaanse Missen te doen lezen.

Het ontstaan van het motief der Gregoriusmis is er

niet mee verklaard. Er schijnt echter in Santa Croce

een voorstelling van Byzantijnsen oorsprong bestaan

te hebben van de aard als wij boven beschreven.

Hieraan waren talrijke aflaten verbonden en toen in

de 15de eeuw het gebruik van de Gregoriaanse

Missen opkwam, verbond men dit tafereel met het

ontstaan daarvan. Hieruit ontwikkelde zich de legende

der St. Gregoriusmis. De gewoonte om de Man van
Smarten te omringen van de zgn. Arma Christi (zie

n° 655) vindt haar oorsprong in het feit, dat in Santa

Croce de lijdenswerktuigen bewaard en vereerd werden.

Zie afb. 34, 26.

De beroemde Man van Smarten van Geertgen tot

St. Jans in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht

is in feite niets anders dan de Christusfiguur der Grego-
riusmis. In de kerk te Horst (L.) bevindt zich een
laat-gothisch stenen reliëf met de voorstelling der

Gregoriusmis. Een later aangebracht bijschrift duidt
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haar verkeerdelijk aan als Missa Bolsena. Ook in de

St. Stevenskerk te Nijmegen kwamen na de verwoes-

ting in 1944 resten van een dergelijk relief te voorschijn.

Cfr. Male, III, 98 vv.
;
Künstle, I, 486 w.

; J. Endres,

Die Darstellung der Gregoriusmesse im Mittelalter, Zeit-

schrift für christliche Kunst, 1917, S. 146 fï.

654 .

Joannes David S. J. geeft in zijn Bloemhof der kercke-

licker Ceremoniën (Antwerpen, 1607, blz. 202), de

volgende nuchtere, maar in zijn tijd alleszins begrijpe-

lijke verklaring : naar zijn opvatting beduidt de

voorstelling der Gregoriusmis niets anders, dan dat

genoemde Heilige « den dienst der heyligher Misse

(die ons de passie Christi representeert) seer herstelt,

verciert ende verheerlickt heeft ».

655 .

De Arma Christi zijn de lijdenswerktuigen des Heren.

Een der vroegste voorstellingen, die wij ontmoeten, een

14de eeuwse miniatuur in de Bibliothèque de 1’Arse-

nal te Parijs, vertoont dan ook de vorm van een

wapenschild, waarop de lijdenswerktuigen afgebeeld

staan. Gelijk de Kruisvaarder in zijn wapenschild een

teken aanbracht, dat aan zijn moedige daden herinner-

de, zo is ook het wapenschild van de Verlosser versierd

met tropheën van Zijn overwinning op Dood en Zonde.

Dat een soortgelijk gegeven juist in de 14de eeuw ont-

staat, is niet meer dan natuurlijk, aangezien in deze

tijd de devotie tot het H. Lijden begint op te komen.

Van dan af aan zien wij ontelbare malen Engelen

afgebeeld met de lijdenswerktuigen in de hand. Wij

ontmoeten hen in het gevolg van de opperste Rechter

bij het Laatste Oordeel, zij vergezellen Maria, die het
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Jesuskind draagt, zij vullen de bekroningen van

gothische glasramen, zij versieren de kraagstenen en

gewelfsleutels van menige gothische kerk of klooster-

gang. In de Dom van Utrecht tooien zij de boog-

zwikken der laat-gothische arcaden in de kapel van

Rudolf van Diepholt (midden 15de eeuw).

De Arma Christi in de eigenlijke zin van het woord, dus

als wapenschilden met voorstellingen der lijdenswerk-

tuigen, ontmoeten wij nog veelvuldig op de zgn.

Kölner Borten, geweven banden, waarmede men voor-

al in de 15de eeuw veelvuldig de kerkelijke paramenten

versierde.

Daar is gewoonlijk op elk schild slechts één der passie-

werktuigen afgebeeld, b. v. de hamer, de nagels, de

dobbelstenen, de roede, de ladder, de speer, enz.

De voorstellingen zijn soms dermate schematisch, dat

het wel eens moeilijk valt de onderscheiden voorwer-

pen te herkennen. Dit wijst er op, dat men in de tijd,

dat deze weefsels ontstonden, met het gegeven zeer

vertrouwd was, zodat men de betekenis zonder meer

begreep.

In Nederland, Vlaanderen en ook in Duitsland treft

men in de 15de en 16de eeuw bovendien een andere

vorm der Arma Christi aan : niet de werktuigen zijn er

op aangebracht, maar de wonden, d. w. z. een hart,

twee handjes en twee voetjes met de H. Wonden. In

het hart is bovendien soms het Kind Jesus gezeten

met het Kruis, de geselroe, of beide in Zijn handen.

Gewoonlijk zijn de lijdenswerktuigen niet in een wapen-

schild, doch los verspreid om het Kruis rondom de

gestalte van de Man van Smarten aangebracht. Ook
dan heten zij Arma Christi. Merkwaardig is, dat ook de

haan van Petrus er meestal bij is, gewoonlijk als be-

kroning der geselkolom.
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In de kerk te Horst (L.) bevindt zich een stenen kolom

met de Arma Christi. Zie afb. 26, 58.

Cfr. O. a. Male, III, 104 ;
Smits, 117 vv. ;

Knipping, II,

275 vv.

656 .

De Arma Christi vinden we terug in de volgende

karakteristieke verzen van Thomas a Kempis :

Semper crux, clavi, lancea,

Fel, arundo cum spongia,

Sputa, corona spinea.

Et dira tua vulnera

Cordi meo sunt infixa

Et in memoria scripta :

Nam sunt amoris stigmata

Sponsique myrrha electa.

(Tota vita Jesu Christi.

Steeds zijn Uw kruis, de

nagelen, de lans,

de gal, het riet met de spons,

het speeksel, de doornen-

kroon,

en Uwe wrede wonden
in mijn hart gedrukt

en in mijn memorie gegrift.

Want zij zijn de merkteke-

nen der liefde

en de uitgelezen rnyrrhe

van de Bruidegom.

Hymnus de passione).
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XXVI

LATERE DEVOTIES TOT
HET H. LIJDEN

657 .

De Kruisweg-oefening ontstaat in de 15de en 16de

eeuw onder invloed der Jerusalem-vaarders en door de

bemoeienissen der Franciscanen, die van oudsher de

bewakers der H. Plaatsen waren. Het aantal der

staties varieert aanvankelijk sterk. Een der oudste

voorbeelden, gebeeldhouwd door Adam Krafft te

Neurenberg, telt er slechts zeven. Het zal tot in de

18de eeuw duren eer de Kruisweg van veertien staties

gemeengoed wordt in de devotie en de kunst, hoewel

vroege voorbeelden daarvan ook wel voorkomen (b. v.

in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht
;
Kruis-

weg van veertien in zandsteen uitgehouwen staties

afkomstig uit Aalten, die echter in enkele onderdeden

van de heden ten dage gebruikelijke afwijken : één der

staties stelt o. a. Ecce Homo voor). In de 18de eeuw

bloeit de devotie sterk op door de bemoeiingen van de

Heilige Franciscaan Leonardus a Porto Mauritio, die

o. a. de Kruisweg in het Coliseum deed oprichten.

Oudtijds was het de gewoonte de Kruiswegen langs

wegen aan te brengen, bij voorkeur langs die welke

leidden naar een of ander bekend heiligdom of naar een

bedevaartskerk. In ons land bestaan nog enkele voor-
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beelden van een dergelijke openiucht-kruisweg. De
meest typische is wellicht wel die, welke gelegen is

langs de weg, die leidt van Sittard naar de kapel van

de H. Rosa van Lima op de top van de Kollenberg.

Deze Kruisweg heeft bovendien nog het oude getal

staties, n. 1 . zeven, die de Zeven Voetvallen genoemd

worden, een oude benaming voor deze devotie. Hij

dateert van het einde der 17de eeuw en werd door de

Dominicanen aangelegd.

658 .

In de 17de en 18de eeuw vindt de Rozenkrans der

H. Vijf Wonden grote verspreiding. De hierbij ge-

bruikte rozenkrans was voorzien van ruw in been

gesneden voorstellingen van het Hart en de handen en

voeten met de vijf Wondtekenen. Men zie Nakatenus’

Caeleste Palmetum.

Cfr. Gulielmus de Wael a Vronesteyn S. J., Corona sacra-

tissimorum Jesu Christi Vulnerum, Bruxellis, 1657 ; Mo-
lanus-Paquot, 93.

659 .

Het Evangeliarium van Uta geeft in zijn bijschriften

een uitlegging van de betekenis der onderdelen van

het kruishout :

Mistica more crucis fit conversatio justis :

Lux operum latum tenet et permansio longum,

Celica spes titulus, secreta Deique profundum.

« Dit valt er voor de gelovigen uit de vorm van het

Kruis te leren : zijn dwarsbalk herinnert aan de goede

werken : de stam betekent volharding, de titel ver-

maant ons tot hoop, de wortel doet ons aan Gods

geheimenissen denken.

»

Deze wel wat gezochte symboliek keert weer in op-
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schriften, die op de onderscheiden delen van het
Kruis in dezelfde miniatuur terugkeren.
Op de dwarsbalk lezen wij : Latitudo. Sanctae crucis
bona opera caritatis latum in(dicat).

Op de stam : Longitudo sanctae crucis perseverantia
bonorum operum Qui perseverat usque in finem sal(vus
erit).

Bij de kruistitel : Sublime. Spes remuneratio bonorum
operum.
Beneden : Profundum. Quam incomprehensibilia iudi-
cia eius.

Cfr. Beissel, 259 v.

660 .

De vier einden van het Kruis betekenen ook de vier
windstreken.

Respice distinctis quadratum pactibus orbem,
Ut signum fidei cuncta tenere probet.

(Migne, P. L., CV, 489).

661 .

Volgens Durandus betekent de lengte van het Kruis
de volharding, de breedte het geduld, de diepte het
geloof, de hoogte de hoop. De Christen moet met vier
nagelen aan het Kruis gehecht zijn n. 1. de recht-
vaardigheid, de sterkte, de matigheid en de voorzich-
tigheid. De lans, waarmede de zijde geopend wordt, is

de liefde. Zegt niet de bruid van het Hooglied : Vul-
nerata sum in caritate ? De doornenkroon is de boet-
vaardigheid, die het hoofd, de geest, moet omgeven.
Cfr. Durandus, VI, 77, 25.
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XXVII

DIVERSE VORMEN
VAN HET KRUIS

662 .

1) Het Griekse Kruis, de meest simpele vorm der crux

immissa of quadrata.

2) Het Latijnse Kruis, (crux immissa), dat de waar-

schijnlijke vorm van Christus’ Kruis aangeeft. Dit is

dan ook de meest verspreide vorm.

3) Het Petruskruis, als 2, maar met de dwarsbalk

beneden. Petrus werd met het hoofd omlaag gekruisigd.

4) Het Philippuskruis, als 2, maar met de lange balk

in horizontale stand. Aan zulk een kruis zou de

apostel Philippus de kruisdood gestorven zijn.

5) Het Andreaskruis, Sint Andrieskruis, in X-vorm,

genoemd naar de apostel Andreas, die aan zulk een

kruis de marteldood stierf.

6) De Crux monogrammatica, vereenvoudiging van het

chrismon.

7) Gewijzigde vorm der crux monogrammatica, waarbij

de X bewaard bleef.

8) Het patriarchale Kruis, Aartbisschoppelijke Kruis,

Lotharingse Kruis. Het heeft twee dwarsbalken, de

onderste is langer dan de bovenste.

9) De Crux gemina of dubbelkruis, met twee evenlange
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dwarsbalken. Het is een vorm, die men wel in kruis-

reliquaria en kerkplattegronden terugvindt,

io) Het Pauselijke Kruis, als 8, maar met drie dwars-

balken.

n) De Crux commissa, het Antonius-kruis, of Tau-
kruis, in de vorm der latijnse en griekse letter T.

In de brief van Barnabas en bij Tertullianus (Adv.

Mare. 3, 22) geldt het als het symbool van de Genade
van de Verlosser. In de Oosterse kerk heeft de bekro-

ning van de bisschopsstaf deze vorm, en in het Westen
voerden abten en proosten der Augustijner koorheren
en der Premontratensen tot in de 17de eeuw hier en
daar de tau-staf in de plaats van de kromstaf.

Cfr. Doering, 68 ; Sauer, 179, nt. 1 ;
Kaufmann, 269.

12) Het Tau-kruis met enigszins uitgebogen einden

werd door de Antonieten in blauwe kleur op hun habijt

gedragen. Het geldt als het symbool dezer Orde.

Cfr. P. Noordeloos, Het Gildeboek, 1942, 69 vv.

13) De crux decussata of het gaffelkruis, een runente-

ken, komt in de Duitse kunst vrij veel voor. Tevens is

dit de gewone vorm van het kruis der gothische kazui-

fels.

15) Een afwijkende vorm der crux decussata bestaat

slechts uit drie balken in de vorm ener Y.

16) Het Bourgondische Kruis of het krukkenkruis is

een Grieks Kruis met krukvormige beëindigingen.

17) De swastica of het hakenkruis, ook crux gammata
genoemd, met beëindigingen in de vorm der Griekse

hoofdletter gamma, komt reeds in de praehistorische

tijden voor, niet alleen als versiering, doch vermoedelijk

ook als magisch symbool. Men heeft er het Kainsteken
in menen te zien, doch daarnaast ook het teken

van Job (31, 35), en het bij Ezechiel genoemde teken
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(9, 14 v.). Ook in de oud-christelijke kunst komt het

voor.

Cfr. Kaufmann, 270 v.

18) Het ankerkruis, een Grieks kruis met ankervor-

mige beëindigingen, is in de wapenkunde niet zeldzaam;

soms loopt het uit in slangenkoppen en heet dan

slangenkopkruis. Ook komt het voor, dat dit anker- of

slangenkopkruis uit vier losse rechte hoeken bestaat,

geplaatst in de vorm van een kruis.

Cfr. J. B. Rietstap, Handboek der Wapenkunde, 3de druk

1943, blz. in.

19) Het Maltheser kruis, kenteken der Maltheserorde,

is een Grieks Kruis, waarvan de vier balken bestaan

uit driehoeken, met de toppen naar elkaar toe geplaatst.

Bovendien zijn de basissen dezer driehoeken, dus de

beëindigingen van het kruis, hoekig uitgesneden.

20) Een andere, oudere vorm van ankerkruis, zie boven

n° 17, bestaat uit een anker, waarvan de steel de vorm
heeft van een kruis. Dit motief komt voor in de oud-

christelijke kunst, doch verdwijnt na de Kerkvrede.

Cfr. Kaufmann, 295.

21) De crux ansata, hengselkruis of an^, het Egyp-
tische teken voor leven, ook wel verkeerdelijk « Nijl-

sleutel »
genoemd, is een tau-kruis bekroond door een

cirkel. Het komt vooral in de Koptische kunst veel-

vuldig voor. Dikwijls vulde men de cirkel met het

Christus-monogram.

Cfr. Kaufmann, 270.

22) Het rozenkruis is een Grieks kruis, waarvan de

einden voorzien zijn van klaverbladvormige versier-

selen. Hebben zij de vorm van heraldische leliën, dan

kan men spreken van leliekruis.
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22) Het Jerusalemkruis is een krukkenkruis tussen

welks armen vier kleinere kruisjes geplaatst zijn. Het

was het wapenteken van het koninkrijk Jerusalem en

is nu nog het embleem der Orde van het H. Graf.

23) Het herkruiste kruis, een Grieks kruis, welks

uiteinden wederom de vorm van een kruis vertonen,

is een heraldisch teken.

Cfr. Rietstap, o. c., 110.

24) Het Russische kruis heeft drie dwarsbalken, de

bovenste is kort evenals de onderste, die schuin ge-

plaatst is. De bovenste verbeeldt de kruistitel, de

onderste de voetsteun.

25) De kruisnimbus, een kruis met uitgebogen balken

geplaatst in een cirkel. Deze nimbus dient ter onder-

scheiding der goddelijke personen, doch meer speciaal

van Christus.

26) Het kruis in verbinding met de letters V en D,

als beginletters van Vere Dignum, komt in handge-

schreven Missaais wel voor aan het begin van de

Praefatie. Voor de symboliek van deze sigle, zie n° 666.
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XXVIII

HET KRUIS.
SYMBOLEN AAN DE LITURGISCHE
GEBRUIKSVOORWERPEN ETC.

ONTLEEND

663 .

Reeds bij de Kerkvaders is het altaar een symbool
van Christus’ Kruis. Op het altaar wordt immers het

Offer van Calvarië hernieuwd.

Cfr. S. Ambrosius, in Ps. n8 sermo 3, Migne, P. L. XV,
1232 ; S. Augustinus, Sermo 19, Migne, P. L., XXXVIII,
133 ; Sauer, 156 v.

664 .

St. Thomas van Aquino zegt in zijn Summa : Altare

est representativum crucis ipsius, in qua Christus in

propria specie immolatus est. (1117, qu. 83. a. 1 ad 2).

In een hymne van de hand van de H. Bonaventura
heet het :

In amara crucis ara Op het bittere altaar des

Kruises

Fudisti rivos sanguinis... Hebt Gij stromen bloeds

vergoten...

Zie verdere teksten bij Sauer, 1 . c.
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665 .

In de dagen van Innocentius III was het reeds alge-

meen gebruikelijk, dat tussen de Praefatie en de Canon
in het Missaal een voorstelling ingelast werd van de

Gekruiste en wel in verbinding met de T van het Te
igitur. Deze Canonplaat is ook thans nog in elk

Missaal, maar nu afzonderlijk tegenover het begin van
de tekst, te vinden.

666 .

Bij het begin der Praefatie plaatste men, volgens

Beleth en de overige schrijvers, die op hem terug-

grijpen (Sicardus, Durandus, Honorius van Autun,

enz.), een ligatuur, bestaande uit de letters V en D,

verbonden door een Kruis (Vere Dignum...). De V,

boven open en onder gesloten, symboliseert de men-
selijke natuur van Christus, inzoverre deze uit de

schoot der Moedermaagd voortkwam en tegelijkertijd

oneindig duren zal. De D echter, geheel gesloten en
zonder onderbreking, beduidt Zijn Goddelijke Natuur,
zonder begin en zonder einde. Het Kruis, waardoor
de ligatuur tot stand komt, betekent de vereniging van
de goddelijke met de menselijke natuur door het

Lijden. Zie blz. 323, fig. 26.

667 .

Volgens Durandus is de symboliek van het Kruisteken
de volgende : het aanraken van het voorhoofd duidt op
Christus' uitgaan van de Vader ; het neergaan van de
hand naar de borst herinnert aan Zijn komst in de

wereld
;
het aanraken van de linkerschouder aan Zijn

nederdaling ter helle ; de aanraking van de rechter-

schouder aan Zijn Hemelvaart.

Cfr. Durandus, V, 2, 13.
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XXIX

HETOUDE EN H ET NIEUWE
VERBOND IN HUN

ONDERLING VERBAND

668 .

Hagar verbeeldt het Oude, Sara het Nieuwe Verbond.
De eerste wordt heengezonden om zodoende haar

plaats in te ruimen voor de tweede, aangezien de oude
wet slechts de voorbereiding was der nieuwe. Hagar’s

zoon Ismael symboliseert dus ook het Joodse volk

;

Isaak, Sara’s zoon, de christenheid.

Cfr. o. a. Huysmans, Cath., II, 109 v.

669 .

Jacob, die met gekruiste armen Ephraim en Manasse
zegent (Gen. 48, 14), symboliseert hiermede het Nieuwe
Verbond. Manasse verbeeldt het Joodse volk, Ephraim
de heidenen. Evenals Jacob Ephraim boven Manasse
verkoos, evenzo stelde de Verlosser door het mysterie

des Kruises een nieuw volk Gods op de plaats van het

oude.

Cfr. Cahier, Vitraux de Bourges, 25 vv.

670 .

Dat de allegorieën van Kerk en Synagoge tevens het

Nieuwe en het Oude Verbond symboliseren, ligt voor

de hand. Zie verder n° 648 w.
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671.

Wanneer de wijze en de dwaze maagden door de figuur

der Ecclesia en der Synagoge voorafgegaan worden,

zoals aan de portieken der O. L. Vrouwekerk te Trier,

de Dom te Maagdenburg, het Munster te Freiburg e. a.,

betekenen ook zij het Nieuwe en het Oude Verbond.

67 la.

Op een glasraam uit het midden der 12de eeuw te

St. Denis staat Christus tussen de Ecclesia, die Hij een

kroon op het hoofd plaatst en de Synagoge, wier blind-

doek Hij wegneemt. Het bijschrift luidt :

Quod Moyses velat, Christi doctrina revelat.

331



Tweede Boek : De Openbaring

XXX
DE «CONCORDIA VETERIS
ETNOVI TESTAMENTI»

672 .

Onder Concordia Veteris et Novi Testamenti verstaat

men het systematisch tegenover elkander stellen van
het Nieuwe en het Oude Verbond, waarbij meer de

nadruk gelegd wordt op de uiterlijke overeenstemming,

dan op de typologie. Zij wordt voornamelijk toegepast

op kerkwanden en op kerkelijke gebruiksvoorwerpen

van de laatste periode van de oud-christelijke tijd en

steunt op de toenmalige exegese, die het Oude Testa-

ment slechts ziet als voorafbeelding van het Nieuwe en

het Nieuwe als verklaring van het Oude. St. Augustinus

vat de grondgedachte ervan als volgt samen :

In veteri testamento novum latet, in novo vetus patet.

Paulinus van Nola drukt dezelfde gedachte uit in de

volgende verzen :

Lex antiqua novam firmat, veterem nova complet.

In veteri spes est, in nova fides.

Sed vetus atque novum coniungit gratia Christi.

(De Oude Wet bevestigt de Nieuwe, de Nieuwe vult de

Oude aan. In het Oude is de hoop gelegen, in het nieu-

we het geloof. Maar Christus’ Genade voegt het oude
en het nieuwe tesamen).
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Horen wij tenslotte Vincentius van Beauvais :

Sic igitur est lex nova in veten sicut fructus in spica ;

omnia enim quae credenda traduntur in novo testa-

mento explicite et aperte, traduntur credenda in

veten testamento, sed implicite sub figura.

(De Nieuwe Wet is in de Oude vervat als een graan-

korrel in de aar ; immers al hetgeen ons in het Nieuwe
Testament onbedekt en openlijk te geloven wordt voor-

gehouden, wordt ons ook te geloven voorgehouden in

het Oude Testament, maar hier gesluierd en in beeld).

Cfr. Aug. in Exodum, cap. 73 ; Paulinus, Epist. XXXII

;

Vincentius Bellovac., Spec. Morale, I, 2, 8.

673

Een der vroegste litteraire bronnen, die ons inlichten

over de Concordia Veteris et Novi Testamenti in de

kunst, is een serie bijschriften, die door St. Ambrosius

voor een reeks schilderingen in zijn bisschoppelijke

kerk zouden vervaardigd zijn. Achttien scènes van het

Oude Verbond staan tegenover tien uit het Nieuwe.

Daarnaast dient het Dittochaeon van Prudentius

genoemd te worden (348-410), dat vierentwintig epi-

soden uit beide Testamenten tegenover elkaar stelt.

De scènes zijn in chronologische volgorde opgesomt,

doch van enige typologische betrekking is geen sprake.

Hetzelfde merken wij op bij drie plastische werken der

vroege periode, n. 1. de Lipsanotheek van Brescia, de

cathedra van Maximianus te Ravenna en de deuren

van Santa Sabina te Rome.

Cfr. Schlosser, Quellenbuch, 30 ; Ibid., 3 ; Künstle, I, 34.

674 .

Ook de kunst van de vroege Middeleeuwen bouwt voort

op de traditie van de Concordia Veteris et Novi Testa-
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menti, vooral in Italië, waar zelfs in de latere Middel-

eeuwen de typologieën zo goed als onbekend blijven.

Voorbeelden van de toepassing der Concordia, welke

geheel of gedeeltelijk bewaard bleven, vindt men o. m.
te Rome in S. Maria Antiqua, (8ste eeuw), in S. Pietro

di Ferentillo (8ste eeuw), in Sant’ Angelo in Formis,

(nde eeuw), De wanden der oude St. Pieterskerk

werden onder Paus Formosus (891-896) met een soort-

gelijke cyclus versierd.

675 .

Aan het einde der Middeleeuwen wordt de Concordia
Veteris et Novi Testamenti hoe langer hoe meer
gemengd met typologische bestanddelen, ook in Italië,

waar echter de oude vorm overheersen blijft. Wij
citeren als beroemd voorbeeld Ghiberti’s bronzen deu-
ren aan het Baptisterium te Florence. Daarentegen
staat Giotto in zijn geheel typologische cyclus der
Arenakapel te Paduablijkbaar onder uitheemse invloed.

676 .

De fresken van Roselli, Botticelli, Ghirlandaio en
Perugino, die de wanden der Sixtijnse Kapel versieren,

gaan ook op de Concordia terug, al zijn ze niet geheel
zonder typologische invloed, zoals uit de onderwerpen
blijken moge :

1 Besnijding van Mozes’
zoon.

2 Mozes in de woestijn.

3 De ondergang van Pha-
rao.

4 De afkondiging der Mo-
zaische Wet.

1 Doop van Christus,

2 Bekoring van Christus.

3 Uitverkiezing der eerste

leerlingen.

4 Bergprediking.
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5 De straf van Kore en 5 Petrus ontvangt de Sleu-
zijn aanhang. telmacht.

6 Testament en dood van 6 Het laatste Avondmaal.
Mozes.

677 .

De laatste vorm, waarin de concordia Veteris et Novi
Testamenti tot uiting komt, zijn de zgn. Trionfi der
15de en 16de eeuw. Dit is een motief, dat teruggaat

op de monumentale praalwagens, die in de optochten
door de Italiaanse steden rondtrokken en die reeds in

de 13de eeuw in zwang waren. Ook in de dichtkunst

ontmoeten we het motief, o. a. in Dante’s Purgatorio

(Cant. XXXIII). Van directe invloed op de kunst was
Savonarola’s geschrift Triumphus Crucis. Op de zege-

wagen is Christus gezeten. Hij wordt voorafgegaan
door de aartsvaders, de profeten en andere grote

figuren van het Oude Verbond. De apostelen duwen
de wagen vooruit, die gevolgd wordt door martelaren

en kerkleraars. Botticelli was de eerste, die dit gegeven
in beeld bracht in een verloren gegane prent. Een
tekening van Titiaan, die het zelfde onderwerp behan-
delt, bleef bewaard : Christus is met de scepter in de
hand op de wagen gezeten, voorafgegaan door de grote

figuren van het Oude Verbond met hunne emblemen.
De evangelisten-symbolen trekken de wagen, en de
kerkvaders duwen hem aan de vier wielen voort.

Achter de zegekar schrijden de apostelen en martela-

ren, onder wie ook St. Christoffel. Deze tekening werd
meerdere malen gecopieerd of nagevolgd op Franse
glasramen uit de 16de eeuw, o. a. te Brou en te Rouen.

Cfr. Künstle, I, 97 v. ; Male, III, 279 w. , fig. 155-7 '•

Didron, Annales archéol., XXIII v.
; Barbier de Montault,

Traité, I. 256 vv.
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677».

Voor Martinus Becanus’ Analogia Veteris ac Novi
Testamenti, zie n° 356.

678 .

Als voorbeeld van een geheel op de typologie gebaseerd

werk uit het begin der Middeleeuwen laten wij hier een

schema volgen van het beroemde altaar te Klostemeu-
burg bij Wenen. Dit werk, dat in het genoemde klooster

de kapel van St. Leonard siert, bestaat geheel uit

verguld en geëmailleerd koper en is een werk van de

Maaslandse meester Nicolaas van Verdun, die het in

1181 voltooide. Waarschijnlijk diende het aanvankelijk

als antependium of omkleding voor het altaar van het

H. Kruis, dat onder het jubé tegen de koorafsluiting

was opgesteld. Daar bleef het tot 1329, toen men het

tot een retabel in de vorm van een triptiek ombouwde.
Hiertoe werd het middenpaneel verbreed, door er zes

taferelen aan toe te voegen ; zodoende bereikte men,
dat de beide luiken het middenstuk bedekken konden
als de triptiek gesloten werd. Tegelijkertijd werd de

achterzijde van middenpaneel en vleugels van schil-

deringen voorzien. Het volgende opschrift verhaalt de

lotgevallen van het kunstwerk :

ANNO . MILLENO . CENTENO . SEPTVAGENO .

NECNON . VNDENO . GWERNERVS . CORDE .

SERENO . SEXTUS . PREPOSITUS . TIBI . VIRGO .

MARIA . DICAVIT . QVOD . NICOLAVS . OPVS .

VIRDVNENSIS . FABRICAVIT . CHRISTO . MILLE-
NO . TERCENTENO . VIGENONO . PREPOSITVS .

STEPHANVS . DE . SYRENDORF . GENERATVS .

HOC . OPVS . AVRATVM . TVLIT . HVC . TABVLIS .

RENOVATVM . AB . CRUCIS . ALTARI . DE . STRVC-
TVRA . TABVLARI .

QVE . PRIVS . ANNEXA .

FVIT . AMBO.sTQVE . REFLEXA.
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Als triptiek kreeg het altaar van Klosterneuburg een
hoogte van 109 cM. Het middenpaneel meet in de

breedte 240 cM, de vleugels ieder 120 cM. De voor-

stellingen zijn aangebracht in drie stroken of zones.

De bovenste bevat episoden uit het tijdperk vóór de
Mozaische wet, de onderste episoden tijdens deze pe-
riode, de middelste bevat de geschiedenis van Christus

vanaf de boodschap des Engels tot aan het Laatste

Oordeel.

SVB LEGE SVB GRACIA ANTE LEGE.M

1 Annvnciatio
Samson

2 Nativitas Sam-
son

3 Circvmcisio

Samson

4 Regina Saba

5 Mare svper

boves XII
6 Agnvs pascalis

7 Manna in vrna
avrea

8 Occisio Abner

9 Botrvs in vecte

10 Deposicio regis

Jericho

ix Jonas in ventre

ceti

12 Samson cvm
leone

Annvnciatio Do-
mini

Nativitas Domini

Circvmcisio Do-
mini

Tres magi cvm
donis

Baptismvs XPI

Dies palmarvm

Cena Domini

Jvdas oscvlatvr

Dominvm
Passio Domini
Deposicio XPI

Sepvlchrvm Do-
mini

Destrvctio inferni

Annvnciatio
Ysaac

Nativitas Ysaac.

Circvmcisio Ysaac

Abraham, Melchi-

sedech

Ex Egypto Israël

edvcitvr

Moyses it in

Egyptvm
Rex Melchisedech

Occisio Abel

Oblatio Ysaac
Eva tvlit de frv-

ctv
Joseph in lacv

Percvssio Egypti
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SVB LEGE SVB GRACIA ANTE LEGEM

13 Samson fert Agnvs pascalis Benedictiones

portas Jacob

14 Helias in cvrrv Ascensio Domini Translatio Enoch
igneo

15 Mons sinay Adventvs Spiritvs Arca Noe
sancti

17 Mortvi resvr- Angeli tvbis ca- De secvndo ad-

gvnt nvnt ventv

18 Infemvs Jvdicium sedit Celestis Jervsalem

Op te merken valt, dat de in 17 en 18 in de eerste en

laatste kolom aangehaalde motieven afwijken van het

in de overige vakken gevolgde typologische systeem.

De afzonderlijke voorstellingen zijn aangebracht op

rechthoekige platen, terwijl in de bekroning daarvan

telkens een emailplaquette is aangebracht ; die van

de bovenste rij is versierd met engelen, die der middel-

ste met profeten, en de onderste met personificaties van
deugden. De 14de eeuwse kunstenaar, die het altaar-

stuk met zes taferelen uitbreidde, heeft zich de stijl

van zijn 12de-eeuwse voorbeeld zo goed eigen gemaakt,

dat het onderscheid eerst bij nauwkeurige beschouwing

waar te nemen is. Het zijn de groepen, die in ons

schema staan naast de n° 8 en 10.

De schilderingen, die bij de ombouw tot altaarretabel

op de achterkant der panelen werd aangebracht, ver-

beelden : op het middenpaneel, het Sterfbed en de

Kroning der H. Maagd ; op de vleugels resp. de

Vrouwen bij Christus’ Graf, en Christus aan het Kruis.

Cfr. Arneth-Camesina, Das Niello-Antipendium zu Klos-

terneuburg, Wien, 1844 ;
Heider-v. Eitelberger, Mittelal-

terliche Kunstdenkmale des Oesterreichischen Kaiser-

staates, Stuttgart, 1860, B. II, S. 115 ff. ; Reusens, II,
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232 w. ; K. Drexler, Der Verduner Altar, ein Emailwerk

des XII. Jahrhunderts im Stifte Klosterneuburg bei

Wien. Aufgenommen von Th. Strommer, 52 Tafeln in

Lichtdruck u. 3 Chromotafeln, Wien, 1903.

678».

Een zeer laat voorbeeld der Concordia treffen wij aan

in de gewelfschilderingen der St. Vituskerk te Naarden.
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XXXI

DE ENGELEN

679 .

Van de koren der engelen vinden wij in het Oude
Verbond slechts de Cherubijnen en Serafijnen vermeld
(passim).

680 .

St. Paulus maakt in zijn brieven van de overige koren
gewag.

Eph. i, 2i.

2i. Supra omnem principa-

tum et potestatem, et vir-

tutem, et dominationem,
et omne nomen, quod no-
minatur non solum in hoe
saeculo, sed etiam in futuro.

Rom. 8, 38.

38. Certus sum enim, quia
neque mors, neque vita, ne-
que angeli, neque principa-

tus, neque virtutes, neque
instantia, neque futura, ne-

que fortitudo,

39. neque altitudo, neque
profundum, neque creatu-

ra alia poterit nos separare

21. Boven alle vorstendom,
macht, kracht en heerschap-
pij, en boven alle naam, die

genoemd wordt, niet alleen

in deze wereld, maar ook in

de toekomstige.

38. Want ik ben zeker, dat
noch dood, noch leven,

noch engelen, noch vorsten-

dommen, noch machten,
noch het hedendaagse, noch
de toekomstige dingen,

39. noch hoogte, noch diep-

te, noch enig ander schepsel

ons zou kunnen scheiden
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a charitate Dei, quae est in

Christo lesu Domino nostro.

i Thess. 4, 16.

16. Quoniam ipse Dominus
in jussu, et in voce Archan-
geli, et in tuba Dei descen-

det de caelo : et mortui, qui

in Christo sunt resurgent

primi.

Col. I, 16.

16. Quoniam in ipso condita

sunt universa in caelis, et

in terra, visibilia, et invisi-

bilia, sive throni, sive do-

minationes, sive principa-

tus, sive potestates : omnia
per ipsum et in ipso creata

sunt.

681 .

van de liefde Gods, die is

in Christus Jesus onzen
Heer.

16. De Heer zelf zal op het

sein en op de stem van den
Aartsengel en bij de bazuin-

stoot van God, vanaf de
hemel neerdalen, en die in

Christus zijn zullen het eerst

verrijzen.

16. Omdat in Hem alles ge-

schapen is wat in de hemel
is en op de aarde, zowel het

zichtbare als het onzicht-

bare, zowel tronen als heer-

schappijen, overheden en

machten : alles werd door
Hem en voor Hem gescha-

pen.

Missale Romanum. Slot van de Praefatie.

Et ideo cum Angelis et

Archangelis, cum Thronis

et Dominationibus, cumque
omni militia caelestis excer-

citus, hymnum gloriae tuae
canimus, sine fine dicentes :

Sanctus, Sanctus, Sanctus,.

En daarom, met de Enge-
len en Aartsengelen, met
de Tronen en Heerschappij-

en en met heel het heer der

hemelse legerscharen zin-

gen wij het loflied Uwer
heerlijkheid, zonder ophou-

den zeggende : Heilig, Hei-

lig, Heilig,...

Romeins Brevier. Eerste Les der tweede Noctum der

Metten op het feest van O. L. Vrouw-ten-Hemel-

Opneming, 15 Augustus.
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Sermo Sancti Joannis Da-
masceni.

Orat. 2. de Dorm. Deipar.

Hodie sacra et animata ar-

ca Dei viventis, quae suum
in utero concepit Creato-
rem, requiescit in templo
Domini, quod nullis est

extructum manibus : et

David exultat ejus parens,

et cum eo choros ducunt
Angeli, celebrant Archan-
geli, Virtutes glorificant,

Principatus exultant, Po-
testates collaetantur, gau-
dent Dominationes, Throni
festum diem agunt, laudant
Cherubim, gloriam ejus

praedicant Seraphim...

Preek van de H. Joannes
Damascenus.

Heden is de heilige en be-

zielde Arke van de leven-

de God, die in haar schoot
de Schepper ontving, inge-

gaan in de rust van ’s He-
ren tempel, die niet met
handen gemaakt is. En Da-
vid, haar stamvader, juicht,

en met hem dansen de En-
gelen in rei, vieren de Aarts-
engelen, verheerlijken de
Krachten, juichen de Vor-
stendommen, verheugen
zich de Machten, verblijden

zich de Heerschappijen, vie-

ren de Tronen feest, loven
de Cherubijnen, verkondi-
gen de Serafijnen hare glo-

rie...

682 .

De Heer... tot wie de veelogige Cherubijnen, de vurige

Tronen en de zesvleugelige Serafijnen niet vermogen
op te zien.

Armenische Liturgie op 6 Januari.

Ook in de Koptische Liturgie treffen we een soortge-

lijke passage aan.

Cfr. Koenders, I, 103, 106.

683 .

De Negen koren der engelen zijn :

a. De Serafijnen, vuurgeesten, enkel vuur en liefde.

Zij worden afgebeeld met zes vleugels en vlammen
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vuur. Zij dragen een schild waarop de woorden :

Heilig, Heilig, Heilig.

b. De Cherubijnen, veel-ogigen (St. Athanasius) met de
volheid der kennis. Zij worden met veelogige pauwe-
veren afgebeeld. Zie ook n° 682.

c. De Tronen, troondragers der Godheid. Zij zijn de
Majesteit en de Gerechtigheid. Zij worden aangeduid
door vuurraderen. Zie afb. 89.

d. De Heerschappijen, met scepter en zwaard, bedui-

den de macht Gods over de wereld.

e. De Krachten. Zij dragen de lijdenswerktuigen en
duiden op het lijden van de tweedePersoon der H. Drie-

vuldigheid.

f. De Machten. Zij zijn de beschermers der mensheid en
dragen als zodanig een vlammend zwaard.

g. De Vorstendommen. Als beschermers der vorsten

dragen zij zwaard, scepter en kruis.

h. De Aartsengelen, staande bij de troon van God, zijn

tevens de aanvoerders der bovengenoemde engelen-

koren (zie n° 708).

i. De Engelen.

684 .

De eerste drie koren vormen de hoogste rangorde der

geesten, in naaste betrekking staande tot God. De
tweede drie zijn de hoge priestervorsten des hemels,

bestuurders
; zij dragen lange alben, gouden gordel-

koorden, groengouden stolen, kronen, scepters. De drie

laatste koren zijn de uitvoerders.

685 .

De namen der negen koren der Engelen werden gerang-

schikt door Dionysius de Areopagiet in zijn Hierarchia

Caelestis, die reeds in de 9de eeuw door Scotus Eriugena
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in het Latijn vertaald werd en waarop verscheidene

schrijvers commentaren leverden. De meest bekende

zijn die van Hugo van St. Victor (Migne, P. L. CXXII,
c. 638 en CLXXV, c. 923). De rangorde, die wij door

geheel de Middeleeuwen en daarna aantreffen, is de

volgende : Serafijnen, Cherubijnen, Tronen, Heer-

schappijen, Krachten, Machten, Vorstendommen,
Aartsengelen en Engelen.

Aan de portieken der Franse Kathedralen vormen zij

in deze orde een aureool rond het beeld van Christus

als Rechter, b. v. aan de zuidzijde der Kathedraal

van Chartres (13de eeuw).

686 .

De Franse Primitieven stellen de koren der Engelen

vaak voor als een in slagorde geschaard leger, welks

afdelingen door diverse kleuren zijn onderscheiden.

Zo b. v. op een miniatuur van Jean Fouquet uit de

Heures d’Etienne Chevalier (Chantilly, Musée Condé).

687 .

Een schilderij van Louis Licherie (1629-1687) in Saint

Étienne-du-Mont te Parijs brengt een voorstelling van

de koren der Engelen rond het H. Hart. De Serafijnen

en Cherubijnen zijn voorgesteld door gevleugelde hoof-

den in vuurkleur, de Tronen zijn diep neergebogen voor

de Majesteit Gods, de Heerschappijen dragen kroon,

scepter en stola, de Krachten reukvaten, als symbool

der gebeden, benevens balansen, bazuinen en bliksem-

schichten, die duiden op het Laatste Oordeel. De
Machten zijn gewapend met vlammende zwaarden, de

Vorstendommen, het voorhoofd gesierd met de konink-

lijke diadeem, bieden de Allerhoogste tiaren, mijters

en scepters aan, afbeeldsels der nietige aardse macht
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voor het Aanschijn der oneindige Majesteit. De Aarts-

engelen dragen het met zeven zegels gesloten boek

der Openbaring, de Engelen als vredesboden van God
aan de mensen, de olijftak.

Dit schilderij is geïnspireerd door een geschrift van de

opdrachtgever, Mgr. Abelly, bisschop van Rodez,

getiteld Du culte et de la vénération qui est due aux
neuf ordres des hiérarchies célestes (Paris, 1670).

Cfr. Male, IV, 297 v.

688 .

Als verdere voorbeelden van de voorstelling der negen

koren der Engelen door de kunst noemen wij nog :

te Chartres, glasramen uit de 13de eeuw
;

de koepel-mozaiek in het Baptisterium te Florence.

± 1300

;

een altaarstuk van Schaufelein in de kloosterkerk te

Anhausen bij Nördlingen (1513).

689 .

De engelen zijn in de tijd vóór Constantijn mannen of

jongelingen zonder attribuut. Zo zien wij hen op de

schilderingen der catacomben, b. v. de Annunciatie in

S. Priscilla. Slechts zelden worden zij afgebeeld met
baarden.

690 .

Eerst in de tijd na Constantijn (einde der 4de, begin

der 5de eeuw) treffen wij voorstellingen aan van engelen

met vleugels. De oudste voorbeelden zijn te zoeken op
Noord-Afrikaanse reliëfs. Ook het beroemde ivoren

diptychon-blad uit Alexandrië in het Britse Museum
stelt de Aartsengel Michael met vleugels voor. Waar-
schijnlijk gaf niet zozeer de H. Schrift de kunstenaars
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dit motief in (Dan. 9, 21 ; Apoc. 14, 6.), dan wel de in de
laat-klassieke kunst zo geliefde gevleugelde Nike, die

reeds min of meer in de christelijke iconografie opge-
nomen was. Wij vinden haar immers op munten,
met het kruis in de hand, of met een schild, waarop zij

het Christus-monogram schrijft.

791 .

De engelen zijn steeds van het mannelijk geslacht,

soms met een vrouwelijke, jeugdige trek. De oud-
christelijke kunst rust hen uit met de bode-staf, het

diadeem en soms met een door een kruis bekroonde bol.

De nimbus wordt hoe langer hoe algemener. Hun
kleding bestaat uit tunica en pallium.

Cfr. Künstle, I, 27 ; Molsdorf, 123 v. ; Schultze, 80 v.

692 .

Dit klassieke karakter vinden we terug bij een engel,

die Adam en Eva uit het paradijs verjaagt, in de
Eerste Bijbel van Karei de Kale (Parijs, Bibl. Nat.)

ontstaan te Tours tussen 845 en 851.

Cfr. Beissel, 189 en Bild 56.

693 .

De zgn. Karolingische Renaissance stelt de engelen ook
wel naar klassiek voorbeeld ongevleugeld voor.

694 .

Engelen te paard komen in de vroege Middeleeuwen
een enkele maal voor, o. a. op een schildering in de
crypte der Kathedraal van Auxerre.

Cfr. Focillon, pl. 113.
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695 .

De middeleeuwse kunstenaars stellen de engelen

jeugdig voor, nunquam enim senescunt, want zij ver-

ouderen nooit (Durandus). De zelfde auteur ziet in de
vleugels de snelheid der boden van God. Schonken de
dichters ook geen vleugels aan de snelle winden ?

Cfr. Durandus, IV, 33, 16 ; Sauer, 226.

696 .

Vanaf de 13de eeuw worden de engelen voorgesteld in

de dracht van de diaken : albe, stola en dalmatiek of

pluviale (koorkap). Als voorbeelden noemen wij o. m.
het Portinari-altaar, door Hugo van der Goes (Uffizi,

Florence) en de Doop van Christus, door Gerard
David (Gemeentemuseum, Brugge).

697 .

In de Italiaanse kunst der latere Middeleeuwen verwe-
kelijkt het engelentype door de overmatige idealisering

en de min of meer klassiek georienteerde draperie tot

behaagzieke meisjesfiguren. Een soortgelijke ontwik-
keling in de kunst van het Noorden gaat minder ver.

698 .

De engelen worden voorgesteld met wierookvaten in de
hand, omdat zij onze gebeden aan God opdragen.

Cfr. Tob. 3, 24 v. ; 12, 12 ; Apoc. 8, 3 v. ;
Molanus, 351.

799 .

Engelen in kindergestalte komen reeds in de vroeg-

gothische beeldhouwkunst voor. De schilders der

Keulse school passen hen reeds in de 14de eeuw toe,

waarna wij hen door heel de middeleeuwse kunst blij-

ven tegenkomen, vooral bij Madonna-voorstellingen.
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700 .

De Renaissance voert de antieke Genii en Eroten als

naakte putti en engeltjes in de christelijke iconografie

binnen. In de Nederlandse Kunst worden ze reeds door

Memlinc toegepast b. v. op zijn Tronende Madonna
(Uffizi, Florence).

701 .

Michelangelo ziet de engelen als athletische gestalten

zonder vleugels. Alle lieflijkheid en beweeglijkheid is

hen verre : zij drukken slechts mannelijke kracht uit.

Raffael volgt hem soms na, zo hebben de drie engelen

bij Abraham (Loggien van het Vaticaan) geen vleugels.

702 .

De sinds het begin der Renaissance zo geliefde gevleu-

gelde engelenkopjes, zouden volgens sommigen reeds

uit de oud-christelijke tijden afkomstig zijn en toen zijn

toegepast ter versiering van flabella, die bij het H. Of-

fer gebruikt werden. Deze werden getooid met een

afbeelding van een Serafijn of Cherubijn, die dan ge-

reduceerd werd tot een gevleugeld hoofd. In de Ita-

liaanse kunst ontmoeten wij hen weer vanaf de 14de,

in de kunst der noordelijke landen vanaf de 15de eeuw.

Men pleegt hen met de benaming Cherubijnenkopjes

aan te duiden.

703 .

Molanus is over deze « Imperfecta forma » der engelen

goed te spreken, daar zij volgens hem juist het essen-

tiële der engelennatuur uitdrukt : het verstand en de

snelheid (hoofd en vleugels).

Cfr. Molanus-Paquot, 352 v. ;
Knipping, I, 168.
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704 .

De voorstelling van de Engelbewaarder, die het kind
op zijn wegen geleid, is waarschijnlijk gegroeid uit het

tafereel van de jonge Tobias onder de schutse van
Raphaël.

705 .

Een vlammend zwaard in de hand van een engel be-
duidt Gods gramschap, een bazuin Gods stem, op-
roepend ten oordeel.

706 .

De legioenen der engelen worden gesymboliseerd door
een leeuw met vleugels en het bijschrift LEGIONES
ANGELORUM. Dit motief kwam voor in een uit de
nde of 12de eeuw daterende Apocalypse van Beatus,
verloren gegaan bij de brand der bibliotheek van
Turijn.

Cfr. Beissel, 145 v.

707 .

De vroeg-byzantijnse kunst onderscheidt de aarts-

engelen door de rijksappel en een door een kruis

bekroonde staf. Men vergelijke het diptyconivoor te

Londen, dat Michaël voorstelt, en een ivoorsnijwerk

op de band van het evangeliarium van St. Ulrich te

München
(
6de eeuw). De bekende i2de-eeuwse koper-

reliëfs in de schat van St. Servaas te Maastricht gaan
vermoedelijk op dergelijke voorbeelden terug.
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708 .

Tob. 12, 15.

13. Ego enim sum Raphael Want ik ben de engel Ra-
Angelus, unus ex septem phaël, een van de zeven die

qui astamus ante Domi- voor de Heer staan,

num.

Aan de hand dezer tekst uit Tobias kwam men tot de

opvatting, dat er zeven aartsengelen zijn. Men rekende

er Michaël en Gabriël, die gewoonlijk met Raphaël

samen genoemd worden toe. Daarenboven nog Uriël,

die in het apocriefe vierde boek van Esdras ter sprake

komt (4, 1). In de laat-joodse mystieke geschriften en

de Apokalyps van Henoch en Esdras komen nog

verdere namen voor, n 1. Barachiël, Jehudiël en Sealtiël.

Een Merovingische pateen (Bulletin Monumental,

1884, 408 v.) brengt deze zeven aartsengelen in

beeld. In 745 verbood een Romeinse synode andere dan

de canonische engelennamen te gebruiken. Toch be-

hield Uriël zijn plaats naast Michaël, Raphaël en

Gabriël, zowel in litanieën als op afbeeldingen. Dan
beleven in de 16de en 17de eeuw de apocriefe aarts-

engelen een nieuwe periode van populariteit en ver-

ering. Men had n. 1. in een vervallen kerk te Palermo

een voorstelling van de Majestas Domini ontdekt, door

de zeven aartsengelen omgeven : Michael victoriosus,

Raphael medicus, Gabriel nuntius, Barachiel adjutor,

Jehudiel remunerator, Uriel fortis socius, Sealtiel

orator. Een broederschap en een klooster werden

gesticht en vrome geschriften verspreiden de devotie

tot de zeven aartsengelen onder de gelovigen, vooral in

Italië en Duitsland.

709 .

Ook in de Nederlanden komen de zeven aartsengelen
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voor. Een kopergravure van Hieronymus Wierix

(1551-1619) brengt hen met hun emblemen in beeld.

Michaël draagt kruisvaan en overwinningspalm en
vertrapt de helse draak, Gabriël ontsteekt het licht

in een lantaarn met een brandspiegel, Uriël draagt een

zwaard in de hand en heeft het helse vuur onder zijn

voeten. Raphaël leidt de jonge Tobias aan de hand en

draagt de zalfbus, Sealtiël vouwt de handen in bidden-

de houding, Jehudiël houdt een kroon en een roede in

de hand, Barachiël draagt de schoot vol rozen.

De cultus der zeven aartsengelen werd door de Kerk
nimmer officieel goedgekeurd.

710 .

Andrea del Verocchio (1432-1488) schilderde de drie

canonieke aartsengelen met de jonge Tobias (Florence,

Academia).

711 .

Eveneens wordt een reeks van aartsengelen als leiders

der engelenkoren genoemd. Wij laten hun namen hier-

onder volgen.

Serafijnen : Uriël,

Cherubijnen : Jophiël,

Tronen : Japhkiël,

Heerschappijen : Zadkiël,

Krachten : Haniël,

Machten : Raphaël,

Vorstendommen : Chamaël,

Aartsengelen : Michaël.

Cfr. Nieuwbarn, Kerkgebouw, 110 v.
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712 .

Volgens legenden zou Chamaël Christus gesterkt heb-

ben in de hof van Olijven. Hij wordt daarom afgebeeld

met kelk en staf. Jophiël zou Adam en Eva uit het

Eden verdreven hebben
;
hij draagt daarom het vlam-

mende zwaard. Zadkiël zou Abraham’s offer verhinderd

hebben. Hij wordt voorgesteld met het offermes in de

hand. Japhkiël zou de Joden door de woestijn begeleid

hebben.

713 .

Naar byzantijnse opvatting verzinnebeeldt Michaël de

Oppermacht, Gabriël de vorstelijke waardigheid, Ra-
phaël het priesterschap der Godheid.

Cfr. Ibidem.

Zie verder voor Gabriël, n° 2088.

Michaël, n° 2160.

Raphaël, n° 2176*.

714 .

Is. 6, 2.

2. Seraphim stabant super

illud : sex alae uni, et sex

alae alteri : duabus vela-

bant faciem ejus, et duabus
velabant pedes eius, et dua-
bus volabant.

3. Et clamabant alter ad
alterum, et dicebant : San-
ctus, sanctus, sanctus, Do-
minus Deus exercituum,
plena est omnis terra gloria

ejus.

2. Erboven zweefden sera-

fijnen
;
ieder hadden zij zes

vleugels : met twee ervan

verhulden zij hun gelaat,

met twee verhulden zij hun
voeten en met twee vlogen

zij.

3. En zij riepen elkander

toe en zeiden : Heilig, hei-

lig, heilig is de Heer, de
God der heerscharen. Heel

de aarde is vervuld van
Zijn glorie.
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715 .

De oudste voorstelling der Serafijnen volgens Isaias’

tekst is een reliëf uit de eerste helft der 5de eeuw te

Koja-Kalessi in Isaurië. In de 6de eeuw volgen het

Ciborium van S. Marco te Venetië en de Syrische

Rabula-codex te Florence. Een miniatuur uit een

Grieks handschrift van Kosmas Indikopleustes uit de

9de eeuw voegt reeds op de vleugels ogen toe (Cod.

Vat. Graec. 699). Zie n° 7x8 v.

Cfr. Kaufmann, 380 v. en Abb. 181 ; Molsdorf, 127 v.

716 .

I Reg., 27.

27. Posuitque cherubim in

medio templi interioris :

extendebant autem alas su-

as cherubim, et tangebat
ala una parietem, et ala

cherub secundi tangebat pa-

rietem alterum : alae autem
alterae in media parte tem-
pli se invicem continge-
bant.

Zie verder Ezech. 1, 6.

Apoc. 4, 8.

8. ...singula eorum habe-

bant alas senas : et in cir-

cuitu, et intus plena sunt
oculis.

717 .

Volgens de beschrijvingen uit het Oude Verbond

hebben de Cherubijnen dus twee of vier, volgens de

27. Hij plaatste de cheru-

bijnen in het hoogheilige

van de tempel ; zij hadden
hun vleugels uitgebreid, zo-

dat de vleugel van de ene
cherubijn de ene wand
raakte, en die van den an-

dere de andere wand, ter-

wijl hun beide andere vleu-

gels in het midden van de

tempel elkaar raakten.

8. ...ieder hunner had zes

vleugels ;
en rondom en van

binnen waren zij geheel be-

zet met ogen.
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Apocalyps zes vleugels. In de middeleeuwse kunst

dragen zij meestal vier vleugels.

718 .

De ogen, die een speciaal attribuut der Cherubijnen

zijn, worden ook aan de Serafijnen en Tronen geschon-

ken.

719 .

Deze ogen beduiden de wijsheid en hogere kennis

dezer hemelse machten.

Cfr. J. Bolten, in R. D. K., I, 1242 v.

720 .

Aan de zuiderportiek van de kathedraal van Chartres

dragen de Serafijnen en Cherubijnen vlammen en

vuurbollen in de handen, omdat zij dicht staan bij de

Brandhaard van alle warmte en alle gloed.

Cfr. M&le, II, 8.

721 .

De byzantijnse kunst stelt de Tronen voor als in elkaar

geschakelde raderen met vleugels en ogen.

722 .

Op de trabes van de Dom te Halberstadt staan naast

de Kruisigingsgroep twee vier-vleugelige Cherubijnen

wier voeten op een staand rad rusten (omstreeks 1220).

Vgl. afb. 89.

723 .

Psalm 17. 12 stelt God voor, vliegende op de vleugels

van den Cherubijn : Ascendit super Cherubim et

volavit.
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XXXII

DE DUIVELEN

724 .

Gen. 3, i.

i . Sed et serpens erat calli-

dior cunctis animantibus

terrae quae fecerat Domi-
nus Deus.

725 .

Job, 40, 20.

20. An extrahere poteris

Leviathan hamo ?

Is. 27, I.

1. In die illa visitabit Do-
minus in gladio suo duro,

et grandi, et forti, super

Leviathan serpentem vec-

tem, et super Leviathan ser-

pentem tortuosum, et oc-

cidet cetum, qui in mari est.

726 .

I Petr. 5, 8.

8 . Sobrii estote, et vigilate :

quia adversarius vester dia-

I. De slang nu was listiger

dan al de dieren van het

veld, die God de Heer ge-

maakt had.

20. Kunt gij de Leviathan

vangen met een vishaak ?

1. Op die dag zal de Heer
straffen met zijn hard,groot

en sterk zwaard Leviathan,

de snelle slang. Leviathan,

de kronkelende slang, en

doden zal Hij het monster,

dat in de zee is.

8 . Weest matig en waakt,

want Uw tegenstander de
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bolus tamquam leo rugiens

circuit, quaerens quem de-

voret.

727 .

Apoc. 12, 3-4, 9.

3. Et visum est aliud si-

gnum in caelo : et ecce

draco magnus rufus habens
capita septem, et cornua
decem : et in capitibus eius

diademata septem,

4. et cauda eius trahebat

tertiam partem stellarum

caeli, et misit eas in terram,

et draco stetit ante mulie-

rem, quae erat paritura : ut

cum peperisset, filium eius

devoraret...

9. Et proiectus est draco
ille magnus, serpens anti-

quus, qui vocatur diabolus,

et satanas, qui seducit uni-

versum orbem : et proiect-

us est in terram, et angeli

eius cum illo missi sunt.

728 .

Apoc. 20, 2-3.

2.

Et apprehendit draco-
nem, serpentem antiquum,

356

duivel waart rond gelijk een
briesende leeuw, zoekende
wie hij zal verslinden.

3. En een ander teken werd
aan de hemel zichtbaar : er

kwam een grote vuurrode
draak met zeven koppen en

tien horens en op zijn kop-

pen zeven diademen.

4. Zijn staart veegde het

derde deel van de sterren

des hemels weg en wierp

ze op aarde. De draak ging

staan vóór de vrouw, die

op het punt stond te baren,

om zodra zij haar kind ter

wereld bracht, het te ver-

slinden.

9. Neergeworpen werd de

draak, de grote, de oude
slang, die genoemd wordt
duivel en Satan, die de

hele wereld in dwaling

tracht te brengen. En hij

werd neergeworpen op de

aarde en zijn engelen wer-

den tegelijkertijd met hem
neergeworpen.

2. Hij maakte zich meester

van de draak, de oudeslang,
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qui est diabolus, et satanas,

et ligavit eum per annos
mille :

3. et misit eum in abyssum,

et clausit, et signavit super

illum ut non seducat am-
plius gentes, donec consum-
mentur mille anni et post

haec oportet illum solvi

,
modico tempore.

729 .

O tortuose serpens,

Qui mille per meandros,

Fraudesque flexuosas,

Agitas quieta corda.

Aurelius Prudentius Clern

Liber VI, 141 vv.

Satan, en de engel boeide

hem voor duizend jaar.

3. wierp hem in de afgrond,

sloot die af en verzegelde

die boven hem, opdat hij

de volkeren niet langer in

dwaling zou brengen, tot-

dat de duizend jaren vol-

eind zouden zijn. Daarna
moet hij voor korte tijd

worden losgelaten.

O glibberende slang,

Die langs duizenderlei kron-

kelpaden,

En bochtige omwegen
De geruste harten beroert.

s (348-410), Cathemerinon

730 .

Coluber lividus perdit spo- De sinistere slang ziet zich

lia. haar buit ontglippen.

B. Notker Balbulus (840-9x2), Hymnus in Nativitate

Domini.

731 .

Draco vetus exturbatur

Et draconis effugatur

Inimica legio.

De oude draak wordt uit-

gedreven
En zijn vijandelijke strijd-

macht
Op de vlucht gejaagd.

Adam de S. Victore (f 1180). In festo S. Michaelis et

omnium Angelorum.
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732 .

In de oud-christelijke kunst wordt in de scène van de

Zondenval de Satan voorgesteld als slang, in overeen-

stemming met het verhaal in het boek Genesis.

733 .

Eerst in de 12de eeuw krijgt de slang menselijke trek-

ken en tenslotte een mensenhoofd. Dit laatste zien wij

b. v. op een emailpaneel door Nicolaas van Verdun

aan het altaar te Klosterneuburg (1181). Een enkele

maal heeft de slang twee hoofden, een van een man en

een van een vrouw.

734 .

Later wordt de slang met een volledig vrouwelijk

bovenlichaam uitgerust. Wij treffen haar in deze ge-

daante somtijds aan bij de ióde-eeuwse Mariana. Men
vergelijke ook de bekende voorstelling van de Zondeval

door Hugo van der Goes (Wenen). Verder Michel-

angelo (Sixtijnse kapel) en Raffael (Stanza della

Segnatura).

735 .

De middeleeuwse Bestiarissen duiden de slang als

symbool van het boze steeds aan met de naam aspis,

omdat men met de Psalmist dit dier onder de voeten

van de Overwinnaar, Christus, zag. (...super aspidem et

basiliscum ambulabis. Ps. 110, 13.) Hierin onderscheidt

men weer vier soorten : de dispas, die zijn slachtoffer

doet sterven van dorst, de hypnalis, wier beet een diepe

slaap veroorzaakt, die vanzelf wegglijdt in de dood,

de hemorrhois ,
die bloedig zweet veroorzaakt en de

praester, wier gif het lichaam van haar slachtoffer tot

berstens toe doet opzwellen. Deze vier eigenschappen
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komen overeen met evenzovele middelen, die de Satan

aanwendt om de mens in het verderf te storten : de

de goud-dorst, de vadsige luiheid, de bloeddorstige

toorn en de opgeblazen eerzucht.

Cfr. Charbonneau-Lassay, 777 v.

736 .

Als draak zien wij de Satan steeds onder de voeten van

de overwinnende St. Michael, en wel aangepast aan de

apocalyptische schildering van de strijd tussen de

goede en de boze engelen. Angelus pugnat cum
dracone (Apoc. 12).

737 .

Niet alleen in de draak onder Christus’ voeten, maar

ook in het monster, door St. Joris of St. Menas ver-

slagen, zullen we oorspronkelijk wel de duivel moeten

zien.

738 .

Te Poitiers werd oudtijds een grote drakengestalte in

de processies achter het kruis meegedragen. Dit ge-

bruik wordt verklaard door een legende waarin de

H. Radegundis de hoofdrol vervult. In een grot onder

het klooster door deze Heilige te Poitiers gesticht, hield

zich een draak op, die de Zusters naar het leven stond,

doch die door Radegundis met een enkel kruisteken

overwonnen werd. De volksmond noemt deze draak la

Grand’goule. Zijn beeltenis in de processies symboli-

seerde de overwinning van het Kruis Christi op de

machten der hel. Bij de Tarasque, die de oevers van de

Rhóne rond Tarascon onveilig maakte, is het de

H. Martha, die het monster temde. Ook dit kreeg zijn

359



Tweede Boek : De Openbaring

plaats in de processies in de laatstgenoemde stad

gehouden.

Cfr. Charbonneau-Lassay, 398 vv.

738».

Het duiveltje, dat de clerici bij het bidden van het

Officie hindert en verstrooit, heet Tytinyllus. Zie afb.

95 -

739 .

Onder de benaming Leviathan dienen wij de krokodil

te verstaan. In de Hortus Deliciarum komt een voor-

stelling voor van God de Vader, die met een hengel-

roede, waarvan het snoer gevormd wordt door de

stamboom van Jesse, de Leviathan vangt. (Zie n° 725).

740 .

De basilisk is een legendarisch monsterdier, half haan,

half hagedis of slang. Horus Apollo in zijn Hierogly-

phica (I, II, 60) ziet de Egyptische Ureus, die de zonne-

schijf en de kroon van de Pharao beschut, voor de

Basilisk aan (Cahier, II, 215). Plinius zegt, dat de

basilisk een kleine slang is, in Cyrenaica voorkomend,
met een witte vlek op haar kop in de vorm van een

diadeem of kroon. Haar adem doet het lover verdorren,

het gras verschroeien en de rotsen splijten. De jager,

die haar met zijn lans doodt, sterft, evenals zijn rijdier,

omdat het vergif langs de schacht van zijn speer om-
hoogstijgt. In de 13de eeuw beschrijft Brunetto Latini

de basilisk als volgt : Sa grandor est de vj piez, et a

blanches taches et creste comme un coc, et va droite

contre mont la moitié devant, et 1’autre moitié comme
un autre serpent. (De basilisk is zes voet lang. Hij

heeft witte vlekken en een hanenkam. De voorste helft
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van zijn lichaam is overeind gericht, de andere helft

kruipt als een slang. — Li Livres dou Trésor, I, 141).

741 .

De middeleeuwse schrijvers verhalen ons, hoe de

basilisk voortkomt uit het ei van een haan. Deze, van

zeer hoge leeftijd zijnde, facit ovum ex se, en legt dit ei

in een mesthoop. Door de warmte van de mest wordt

het na zeer lange tijd uitgebroed en een dier, ongeveer

van de grote en de gestalte ener jonge eend, komt uit

de schaal te voorschijn. Dit dier groeit snel op en krijgt

het lichaam van een haan met een staart als van een

slang. Sommige schrijvers beweren, dat het ei geen

schaal heeft, maar omsloten wordt door een vlies, dat

zo dik en taai is, dat het met geen mogelijkheid ge-

opend kan worden. Weer anderen beweren, dat een

adder en een uil dit ei uitbroeden, maar dat lijkt niet

waarschijnlijk.

Cfr. Vincentius van Beauvais, Speculum Majus, 20

;

Charbonneau-Lassay, 643.

742 .

Plinius voegt er nog aan toe, dat de geur van de

basilisk dodelijk is, voor wie hem opsnuift. Ook met
zijn blik vermag de basilisk alle leven te doden.

Cfr. Plinius, Historia naturalis, XXIX, 19.

743 .

Brunetto Latini verklaart deze laatste eigenschap hier-

door, dat de basilisk met de blik van zijn logen het

vergift, dat in hem is, doet uitstralen op zijn slachtoffer.

744 .

Reeds in het Oude Verbond geldt de basilisk als een der
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symbolen van machten van het kwade (...super aspi-

dem et basiliscum ambulabis. Ps. 91, 13).

745 .

Naast de basilisk is in de middeleeuwse Bestiarissen

ook de griffioen een symbool van de Satan. Het is een

roofdier in de gestalte van een leeuw, maar met snavel,

vlerken en een reptielenstaart.

746 .

De leeuw behoort met de slang, de basilisk en de

draak tot de helse dieren, door de Psalmist als zodanig

vermeld.

Cfr. Ps. 91, 13.

747 .

Daarnaast droeg de passus in de eerste brief van de

apostel Petrus er toe bij de leeuw te doen doorgaan

voor een duivelssymbool (I Petr. 5, 8. Zie n° 726). In

het Offertorium van de Mis der Overledenen lezen wij

dan ook : libera eas de ore leonis; red hen, de zielen, uit

de muil van de leeuw. Vergelijk Ps. 21, 22.

748 .

Op Duitse miniaturen der nde eeuw wordt Luc. 22, 3

(Intravit autem satanas in Judam, qui cognominabatur

Iscariotes) in beeld gebracht, doordat een kleine, rode

vogel hem in de mond vliegt.

749 .

Volgens Joh. 10, 11 v. wordt de duivel vergeleken met

de wolf, die de schapen van de slechte herder, de

huurling, rooft.

750 .

Of wij in de vos, die de passie preekt, of de zich dood
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houdende vos, die door de kippen begraven wordt, een

beeld van de Satan moeten zien, gelijk Molsdorf (131 v.)

beweert, lijkt op zijn minst genomen twijfelachtig. Dit

soort fabelepisoden, die we zowel in de vroegere Middel-

eeuwen aan portieken aantreffen, als in de latere eeu-

wen aan misericorden van koorgestoelten, gaan terug

op verhalen uit Bestiarissen en in de late Middeleeuwen

op het alom verspreide dierenepos van deVos Reinaard.

751 .

Als verwoester van de wijngaard des Heren (Ps. 79, 14

:

Exterminavit eam aper de silva) is het everzwijn het

beeld van de Boze. (Kapiteel der St. Jacobskerk te

Regensburg, omstreeks 1200).

752 .

Reeds Augustinus noemt de beer in één adem met de

leeuw ais zinnebeeld van de duivel, naar aanleiding van

x Sam. 17, 34. De leeuw en de beer door David gedood,

verbeelden de duivel door Christus overwonnen (Migne,

P. L., XXXIX, 1819). Ook bij Rhabanus Maurus vin-

den wij een soortgelijke vergelijking. (Ursus ergo

aliquando juxta allegoriam significat diabolum insi-

diatorem gregis Dei. Migne, P. L., III, 223).

753 .

De bok was reeds in de Oudheid het zinnebeeld der

onkuisheid (zie n° 1268) en als zodanig geldt hij reeds in

de vroege Middeleeuwen als het evenbeeld van Satan.

Vandaar ook, dat de Boze wordt voorgesteld met boks-

horens, bokspoten, een bokkenbaard (b. v. een kapiteel

te Autun uit het eerst kwart der 11de eeuw en een

ander uit diezelfde eeuw aan het portaal van de

kapittelzaal der Daurade, Toulouse, en vele andere.
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Volgens het volksgeloof was Satan in de gedaante van

een bok aanwezig op de heksensabbath. De bok gold

ook als het rijdier der heksen.

Cfr. Charbonneau-Lassay, 185 ;
Liselotte Stauch, R. D. K.

II, 963 vv.

754 .

De aap geldt in de Physiologus als symbool des duivels.

Gelijk de aap wel een kop, maar geen staart heeft, zo

heeft de duivel wel een begin in zijn oorspronkelijke

staat als engel, maar zijn verdoemenis is zonder einde.

Bovendien is de duivel de nabootser, de aap van God.

Cfr. Liselotte Stauch, R. D. K., I, 202.

755 ^

De uil is wel eens het symbool van de duivel en speciaal

van de demon der gierigheid.

756 .

De zwartgevederde raaf roept : Cras, cras ! Morgen,

morgen ! evenals de duivel, die de zondaar steeds aan-

spoort zijn bekering tot later uit te stellen.

Cfr. S. Augustinus, In Joannis Evangelium, VI, 2 ;
S.

Eucherius, Liber formularum, V ;
Dom Pitra O. S. B.,

Spicilegium Solesmense, II, LXXX, 12.

757 .

Evenals de bok is de vleermuis een der dieren, die

steeds met de duivel in verband gebracht zijn. Van-

daar dan ook dat de gevallen engelen met vleermuis-

vleugels uitgedost worden. De volksverbeelding zag in

de vleermuis de vampier. Deze monsters, verdoemden

die uit hun graven ontsnapt waren, wierpen zich in de

duistere nacht op slapende mensen, openden hun
linker halsader en drenkten zich met hun bloed.
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758 .

Op taferelen van duivelbezweringen zien wij de Satan

in de gedaante van een pad uit de mond der bezetenen

ontsnappen.

759 .

De spin, die haar netten spant, verbeeldt de duivel,

die de zielen in zijn strikken tracht te vangen.

Cfr. Petrus Picardus, bij Charbonneau-Lassay, 916.

760 .

Reeds Hieronymus laat de H. Antonius bekoord wor-

den door de duivel in de gedaante van een centaur.

(Migne, P. L., XXIII, 22). In de kunst wordt deze

centaur-demon meestal afgebeeld met pijl en boog,

als de boogschutter van de dierenriem.

761 .

Tijdens de Middeleeuwen is, wellicht mede door de

invloed der mysteriespelen, de anthropomorphische

voorstelling van de duivel de meest gangbare. Ook in

de H. Schrift treedt de Vorst der Duisternis in mensen-

gedaante op, b. v. in de geschiedenis van Job en in de

episode van de bekoring van Christus (Matth. 4, 3).

In vroege Griekse handschriften wordt hij als een

gevleugelde mensenfiguur weergegeven. (Gregorius van

Nazianze, 9de eeuw, Bibl. Nat., Parijs).

762 .

In een Apocalyps van Beatus uit de 9de of 10de eeuw

te Kamerijk komt een miniatuur voor, waarop de duivel

weergegeven is in de gedaante van een mens zonder

vleugels, gekleed in een korte opgeschorte tunica, maar
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met een dierenkop, die aan een hert of een geit doet

denken (Bibl. munic., Ms. 366, f. 38.)

Cfr. Oswald Erich in R. D. K., I, 720 vv.

763 .

Hoe verder de Middeleeuwen voortschrijden, hoe meer

de duivelgestalte het karakter van een Satyr krijgt,

met allerlei ontleningen aan het dierenrijk : wilde

haargroei overdekt zijn lichaam, horens, lange oren en

vooruitstekende tanden geven de kop een dierlijk

karakter, daarbij komen nog bokspoten ofwel lange

klauwen aan handen en voeten. De borsten hangen

slap neer en zijn achterlijf eindigt in een staart. Wij

vinden dit hybridische type reeds in sommige 10de en

nde-eeuwse Duitse handschriften, b. v. in het Evan-

geliarium van Echternach te Gotha.

Later komen daar nog vleermuisvlerken bij en een

geschubde slangenstaart. Op buik en zitvlak wordt een

grijnzende tronie aangebracht.

764 .

Duccio’s Bekoring van Christus op de predella der

tussen 1308 en 1311 geschilderde Maesta (New York,

Collection H. C. Frick), geeft de Satan naakt weer,

met vleugels, baard en snor.

765 .

Lucca Signorelli’s (t 1523) Duivels in de Dom van

Oryieto zijn naakte, athletische gestalten met wan-

staltige hoofden, runderhorens en vleugels met doorn-

achtige uitsteeksels.

766 .

Lorenzo Ghiberti (f 1456) beeldt op een der reliëfs van

de bronzen deuren aan het Florentijnse Baptisterium

366



De Duivelen

de Bekoring van Christus uit. De duivel is een klassiek

gedrapeerde figuur met vleermuisvleugels.

767 .

Bij Jeroen Bosch (f 1516) strijden Michaël en zijn

engelen tegen een fantastische wirwar van gestalten

in de gedaanten van insecten, hagedissen, kikvorsen,

uilen, draken, enz. (Brussel, Kon. Museum).

768 .

Frans Floris (1517-1570) beeldt hetzelfde gegeven uit,

maar bij hem zijn de duivelen behalve draken, ook

naakte mensengestalten met fantastische dierenkop-

pen. (Kon. Museum, Antwerpen).

769 .

Rubens’ Val der Engelen is een ware cataract van

naakte, gespierde lichamen zonder vleugels, maar met

horens en satyr-oren. (Alte Pinacothek, München).

Zie verder Male, IV, 236.

770 .

Volgens Molanus zijn de horens van Satan het beeld

van zijn macht en heerschappij over de zonen van de

hoogmoed (Job. 41, 25), zijn staart die van het bedrog

(Job. 40, 12 ;
Apoc. 9, 10 ; 12, 4). Zijn klauwen duiden

op zijn roofzucht. Uit zijn muil stoot hij vuurvlammen

uit (Job 41, 9-12).

Cfr. Molanus-Paquot, 69.

771 .

De duivelgestalten lijken soms de kenmerken in zich

te verenigen der zeven dieren, die de hoofdzonden

symboliseren. Zie de n° 1260 v.
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I

DE H. KERK

772 .

De H. Kerk wordt aan het Kruis uit de zijde van Chris-

tus geboren, gelijk Eva gevormd werd uit een ribbe

van Adam. Zie n° 571 v.

Wij zien dit in beeld gebracht op een miniatuur uit de

Bible Moralisée der 13de eeuw, waar de Kerk als

naakte, gekroonde vrouwenfiguur met een kelk in de

hand uit de zijde van de Gekruiste Verlosser te voor-

schijn treedt, terwijl ernaast de schepping van Eva is

uitgebeeld. Zie de afb. bij Sauer, 305.

773 .

Origenes noemt het paradijs een beeld van de H. Kerk.

Cfr. Origenes, Els rr\v yéveaiv, Migne, P. G., XI, 99.

774 .

Hetzelfde beeld vinden wij terug bij Molanus : Ecclesia,

Paradisi instar
(
formam) exprimens, arbores fructife-

ras intra muros suos intus includet, ex quibus quae non

facit fructum bonum, exciditur, et in ignem mittitur.

Has arbores rigat quattuor fluminibus, id est, Evange-

liis quattuor, quibus baptismi gratiam salutaris coelesti

inundatione largitur.

Cfr. Molanus-Paquot, 282.
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775 .

Abel is een voorafbeelding der Kerk, Kain der Syna-

goge. Aldus de H. Ambrosius, de Abel et Cain, I, c. 2.

Volgens Melito is Kain de voorafbeelding der Joden,

die de Verlosser doden.

776 .

De Ark van Noë als voorafbeelding der H. Kerk komt
wel in de patristische en vroegmiddeleeuwse litera-

tuur voor, doch niet in de middeleeuwse kunst. Zie

b. v. Tertullianus en Hugo van St. Victor.

777 .

Toch vinden wij dit beeld ook bij Durandus. Gelijk bij

de zondvloed allen omkwamen, die niet in de ark wa-
ren, zo is slechts in de Kerk redding te vinden. Het

Doopsel is het diluvium. Zij, die buiten de H. Kerk

gedoopt worden, gaan evenzeer verloren.

Cfr. Durandus, VI, 81, 11 ;
zie ook Sauer, 305, nt. 1.

778 .

De Ark van Noë als voorafbeelding der Kerk vinden

we weer in het begin der 17de eeuw bij Pater Joannes

David, S. J., Christelijcken Waerseggher, Antwerpen,

1603, 31, PI. 10. De dolenden verlaten de ark der

H. Kerk en gaan ten onder.

779 .

De druiventros uit het beloofde land is niet slechts een

beeld van Christus (zie n° 613 v.), doch ook van de

H. Kerk. Zo schrijft in de 5de eeuw Eucherius van

Lyon : Bothrus Ecclesia sive corpus Domini (Migne,

P. L„ L, 744).
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780

De strijdende Kerk wordt naar aanleiding van Hebr.

13, 14 vergeleken met het tabernakel der Joden in de

woestijn. Dit is, met zijn slechts provisorische inrich-

ting, een beeld der Kerk, die hier beneden geen blij-

vende woonplaats heeft, maar die gelijk een krijgsman

in zijn tent steeds waakzaam en tot de strijd bereid

moet zijn. De overgang van het provisorische taber-

nakel naar de prachtige, hechte tempel van Salomon

is de overgang der Kerk uit de strijd van het tijdelijke

naar de triomf van het eeuwige.

Cfr. Durandus, I, x, 6 ; Sauer, 108 v.

781.

Het Vlies van Gedeon was oorspronkelijk een beeld van

de H. Kerk. Eerst St. Bernardus past het op Maria

toe ;
zie n° 976.

Cfr. Glossa Ordinaria, Lib. Jud. VI, 36 v.
;
St. Bernardus,

Hom. super Missus est Angelus, Migne, P. L., CLXXXIII,

63 ;
M&le, II, 148.

782.

De Kerk in spirituele en immateriële zin wordt ver-

beeldt door het hemelse Jerusalem, dat geschilderd

wordt in de Openbaring (21, 2 vv.)

Cfr. Sauer, 103, waar diverse schrijvers aangehaald worden.

783.

Daarnaast is het aardse Jerusalem het beeld der strij-

dende, het hemelse Jerusalem het beeld der zegepralen-

de Kerk.

784.

Susanna, door de ouderlingen belaagd, wordt ook aan-

geduid als een beeld der H. Kerk, door Joden en Hei-
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denen vervolgd. Een in 1845 ontdekte schildering in de

catacomben plaatst Susanna in de gedaante van een

lam tussen twee wolven, die als SENIORESgekenmerkt
zijn. Dit motief is ook bij Hippolytus te vinden.

785 .

Petrus en Paulus vertegenwoordigen resp. de Ecclesia

ex circumcisione (de jodenchristenen) en de Ecclesia

ex gentibus (de christenen uit het heidendom).

786 .

Op de oud-christelijke mozaieken zijn Jerusalem en

Bethlehem, twee huizen of twee steden als zodanig

door bijschriften aangeduid, het beeld der Ecclesia

ex circumcisione en der Ecclesia ex gentibus. Men zie

b. v. het mozaiek op de triomfboog van S. Maria

Maggiore (432-440). Hetzelfde motief ontmoeten we
nog in de 12de eeuw (S. Clemente te Rome).

787 .

In S. Sabina te Rome bevindt zich een mozaiek ont-

staan tussen 422 en 432, waarop twee vrouwelijke ge-

stalten door bijschriften zijn aangeduid als Ecclesia

ex circumcisione en Ecclesia ex gentibus.

788 .

De Weduwe van Sarepta is een beeld der Ecclesia ex

gentibus, die het Evangelie aannam, terwijl de Joden

het verwierpen.

789 .

Zowel de vrouw, die aan bloedvloeiingen leed, als de

Chananese vrouw, gelden in de latere patristische lite-

ratuur als symbolen der Ecclesia ex gentibus.
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790 .

Op oud-christelijke voorstellingen der wonderbare vis-

vangst wordt wel het net als symbool der Kerk aange-

zien.

701 .

Het schip als symbool der Kerk zien wij op een frag-

ment ener marmeren sarcophaag uit de 4de eeuw te

Spoleto, waar een vaartuig, bemand met Christus en

de vier Evangelisten, koers zet naar een vuurtoren.

Voor de periode der Contrareformatie, zie Knipping II,

151 vv.

792 .

De bekende Navicella van Giotto (1298) in de narthex

der St. Pieter is het scheepje van Petrus als beeld der

H. Kerk. (Matth. 14, 22 vv.).

793 .

Stalpart van der Wielen past dit beeld in een zijner

gedichten als volgt toe :

Princen van Hemelrijck, stelt u ter roeren

Van ons gedreven schip ;
helaes, och armen !

Wy sijn te swack, wilt ons te rechte voeren

Door dese wilde zee, daer in wy swarmen.

Cfr. Stalpart van der Wielen, Gulde-Jaers Feestdagen,

Antwerpen, 1635.

794 .

De iyde-eeuwse geestelijke literatuur ziet in de Apo-

calyptische Vrouw zowel de Kerk als de H. Maagd.

Vondel gebruikt haar als symbool der H. Kerk in

Johannes de Boetgezant, III, 260 v.
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795 .

In de oud-christelijke kunst behoort de personificatie

der H. Kerk tot de zeer zeldzaam voorkomende motie-

ven. Een der weinige voorbeelden bevat de Exultet-rol

der Bibliotheca Barberini. Zij heeft er de gestalte ener

voorname matrone met weelderige tooi. In de Exultet-

rol van S. Pietro in Benevento (Vatic. lat. 9820) zit de

Ecclesia op een kerkdak.

796 .

De Ecclesia ex circumcisione en de Ecclesia ex genti-

bus worden voorgesteld onder de gedaante van twee

vrouwen, o. a. op mozaieken in S. Pudenziana en in

S. Sabina.

797 .

Italiaanse Exultet-rollen der 11de en 12de eeuw ver-

tonen de Mater Ecclesia in de gedaante van een bid-

dende of zegenende vrouwengestalte.

798 .

De Ecclesia draagt als teken harer waardigheid veel-

vuldig een kroon en nimbus, als embleem draagt zij

een standaard of een staf met een kruis bekroond in de

hand ; later bovendien een kelk met het Bloed van
Christus. Albertus Magnus beschrijft het beeld der

Ecclesia aldus : puella hilari vultu et pulchra facie et

coronata... quae sanguinem Christi reverenter in calice

suscipit (De sacram. altaris, c. 31. Zie verder n° 820.)

Soms draagt zij een kerkmodel in de hand. Een beeld

aan de portiek van het chapterhouse te Rochester is

getooid met het bisschoppelijke ornaat. Elders, b. v.

op een Luiks ivoor uit de eerste helft der 11de eeuw te

Tongeren, draagt zij een tak met drie hartvormige bla-
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deren in de hand. Zie afb. 21. In de Hortus Delicia-

rum rijdt zij op de tetramorph. Zie ook afb. 90.

799 .

De Duitse kunst der vroege Middeleeuwen gaat zich

soms te buiten aan allegorieën, die van weinig goede

smaak getuigen. Zo stelt een miniatuur in de Bijbel

van Karei de Kale van rond 850 en ook nog een voor-

stelling op de bronzen deuren van de Dom van Brons-

wijk de Kerk voor als een vrouw, die voer strooit voor

de kippen. Een miniatuur uit de 2de helft der 12de

eeuw te Engelberg (Zw.) geeft haar de gedaante van
een vrouw met een mijter op het hoofd, die aan haar

borsten een bisschop en een leek zoogt.

800 .

Vanaf de 16de eeuw wordt de Kerk meestal uitgebeeld

als een zittende vrouwenfiguur met een groot Kruis

en een kelk. Als zodanig is zij moeilijk te onderscheiden

van de allegorie van het Geloof. Soms draagt zij ook

een wereldbol, op een prent van Lommelin naar Abra-

ham van Diepenbeek houdt zij de aardbol boven een

vlam, Christus’ leer, die geheel de wereld doorgloeit.

801 .

Spotprenten van Protestantse oorsprong laten de

Kerk gewoonlijk rijden op een monster met zeven
koppen in de plaats van de Tetramorph. Dit motief is

ontleend aan Andreas Alciatus, bij wie het voorkomt
als embleem der Ficta Religio.

802 .

Later vermeerdert men de attributen der Kerk.

Behalve kelk en kruis draagt zij de tiaar en de sleutels,

terwijl bovendien de H. Geest in de gedaante der Duif
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boven haar hoofd zweeft en de emblemen der Evange-

listen haar omgeven.

803 .

Rubens plaatst de zegevierende Kerk op een triomf-

wagen. Zij is gekleed in bisschoppelijk ornaat. Voor

zich uit draagt Zij de monstrans en een Engel heft de

tiara boven haar hoofd. Hieronymus Wierix laat de

zegevierende Kerk, die op het Kruis steunt en de

overwinningspalm in de hand draagt, de wereld brei-

delen en de slang vertrappen. Elders verslaat zij met
de kruisstaf de zevenkoppige draak. Zie ook afb. 83.

804 .

De H. Cyprianus noemt de duif een beeld der Kerk.

Zij immers is zuiver en zonder bedorvenheid, zij kent

slechts één woonstede, en bewaakt de heiligheid daar-

van met kuisen naijver. De H. Kerk, Christus’ Bruid,

doet dit eveneens.

805 .

Het bijenvolk werd als een beeld der Kerk beschouwd
(Thomas van Cantiprat, Bonum universale de apibus).

Marnix van St. Aldegonde neemt dit beeld op in zijn

als smaadschrift tegen de Kerk gerichte Byen-Korf.

Cfr. Liselotte Stauch, R. D. K., II, 546.

806 .

Het kerkgebouwgeldt ook alssymbool derH . Kerk alsge-

meenschap
; op deze gedachte steunt het gehele complex

der symboliek van het kerkgebouw. Zie verder het 7de

boek.

807 .

De kerktoren is een beeld van de Ecclesia zowel als

van Maria. Dit motief vinden we reeds in de Pastor

Hermae en bij Melito.
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II

DE H. KERK IN HAAR
VERHOUDING TOT CHRISTUS

808 .

Psalm 44 is een geestelijk bruilofstlied op Christus’

vereniging met de H. Kerk (Eructavit cor meum
verbum bonum). Achtereenvolgens wordt de voortref-

felijkheid van de Bruidegom en de schoonheid der

Bruid bezongen ; hun beider vereniging is eeuwig-

durend en heerlijk.

809 .

Ook het Hooglied wordt in deze geest verklaard en

ontelbaar zijn de plaatsen in de H. Boeken, die de

mystieke echtverbintenis van Christus en de H. Kerk

betreffen... Multa et pene innumerabilia in divinis

voluminibus, quae sponsam Christi sacram Ecclesiam

significant. (Bruno van Segni, Sententiarum Liber, I,

i, Migne, P. L. CLXV, 875). Reeds vroegtijdig echter

treedt Maria in de plaats van de min of meer abstracte

figuur der H. Kerk.

810 .

Quandoque (Ecclesia dicitur) sponsa, quam Christus

desponsavit sibi in fide. Durandus, I, 1, 4.
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811 .

Het begrip der H. Kerk als mystiek lichaam van Chris-

tus wordt geformuleerd door S. Paulus, Col. i, 24 :

pro corpore eius, quod est Ecclesia ; en Eph. 4, 12 :

ad consummationem sanctorum in opus ministerii, in

aedificationem corporis Christi. Zie ook 1 Cor. 12, 12vv;

Rom. 12, 5.

812 .

Adam van St. Victor duidt op het mystieke lichaam

van Christus in de volgende verzen :

Capiti sit gloria Aan het Hoofd zij glorie,

Membrisque concordia ! aandeledemateneendracht.

Adam a S. Victore, in festo S. Michaelis et omnium
Angelorum, 76 v.

813 .

Is Christus voor de middeleeuwse symboliek de Zon,

dan is de H. Kerk de Maan. Deze beeldspraak komt
reeds in de latere patristische letterkunde veelvuldig

voor.
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III

DE H. KERK EN MARIA

814 .

Evenals de figuur der Kerk veelvuldig voor die van
Maria moet wijken, zo neemt Maria als hoofdfiguur der
sculpturale versiering der middeleeuwse kathedralen
vaak de plaats der Ecclesia in. Deze verandering begint

zich reeds in de vroeg-middeleeuwse hymnenlitteratuur
te voltrekken. Hier toch wijkt de meer abstracte gestal-

te der Ecclesia als Bruid van Christus gaandeweg voor
de meer concrete figuur van Maria. Maria en de Kerk
worden als Bruid van Christus op één lijn gesteld en
het onderscheid verdoezelt. In de beeldende kunst
uit zich dit, doordat men in Maria als Ecclesia het
hoogtepunt en de voleindiging van de Verlossing
gaat zien. Zij wordt dan ook als vertegenwoordigster
van het Nieuwe Verbond geplaatst tegenover de figuren

van het Oude, en als zodanig neemt soms Zij en niet

Christus zelf, de voornaamste plaats in van de sculptu-

rale versiering der kathedraalportieken, b. v. te Laon
en te Parijs. Zie n° 952.
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IV

KERK EN SYNAGOGE

815 .

Het pseudo-Ambrosiaanse geschrift De Abel et Cain

(I, c. 2) vergelijkt Abel met de H. Kerk, Kain met de

Synagoge.

816 .

De beide verkenners van Kanaan met de druiventros

verbeelden de H. Kerk en de Synagoge. De voorste der

beide dragers is de Synagoge. Hij keert Christus, de

druiventros, de rug toe
;
hij wordt daarom uitgedost

met de Jodenhoed. De tweede houdt Christus steeds

voor ogen, en hij is het symbool der Kerk. Aldus is dit

motief te vinden op een reliekschrijn in de kerkschat te

Tongeren uit het begin der 13de eeuw. Zie n° 613 v.

817 .

Op een voorstelling der Levensbron, wellicht een copie

naar een vroeg werk van v. Eyck, in het Prado te

Madrid, vertegenwoordigt een Paus de Kerk, een

Hogepriester de Synagoge.

818 .

De Kerk is met de wijze, de Synagoge met de dwaze

maagden voorgesteld in de beeldengroepen derwestpor-

tiek van de O. L. Vrouwekerk te Trier (kort na 1274).
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819 .

Longinus, de krijgsman, die Christus’ zijde doorsteekt

met zijn speer en door het goddelijke Bloed ziende zou

zijn geworden, is een beeld der Kerk. Stephaton, die

de Verlosser met gal en edik laaft, is de Synagoge.

Cfr. Glossa Ordinaria, Luc., 23, 47 ; Reusens, I, 543 ;

Molsdorf, 172.

820 .

Albertus Magnus beschrijft Kerk en Synagoge aldus :

In locis quibusdam, a dextris Crucifixi, depingi(tur)

puella(m), hilari vultu, pulchra facie, et coronata(m),

quae Ecclesiam designat et Sanguinem Domini reve-

renter in calice suscipit. Quia fidelis anima, cor mun-
dum vulneribus Christi applicans, sanguinem eius

spiritualiter, cum omni devotione sumit. Unde lumen
et cordis gaudium et aeternae gloriae coronam aquirit.

A sinistris autem pingitur Synagoga, oculis panno
ligatis, tristi facie, inclinans caput,et corona decidente

;

quae ipsum sanguinem fundit et fusum contemnit. In

quo figuratur, quod haec et omnis mortaliter tria bona
perdit, lumen gratiae, gaudium conscientiae et coro-

nam gloriae. Hinc dicitur Threnorum quinto : Vae
nobis quia peccavimus : ideo obtenebrati sunt oculi

nostri, moestum factum est cor nostrum, cecidit corona

capitis nostri.

De Sacramento altaris cap. 31.

Cfr. Molanus-Paquot, 446 v.

821 .

Wanneer Kerk en Synagoge naast het Kruis worden
afgebeeld, staat de Kerk steeds rechts, de Synagoge
links. Zie n° 576, 825.
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822 .

Soms schijnt de Synagoge een palmtak in de hand te

houden, die men wel aanziet voor een symbool van

Syrië en Palestina. Dit motief komt o. a. voor op het

Tongerse ivoorreliëf der 9de eeuw en op een uit het

midden der nde eeuw daterende ivoorsculptuur te

Essen.

Cfr. Reusens, I, 544, Fig. 587 ; Beissel, 313.

823 .

Op het in voorgaand n° genoemde reliëf te Tongeren

wendt de Kerk zich naar het Kruis en ziet tot deVerlos-

ser op. De Synagoge echter keert Hem de rug toe. Zij

ziet naar Christus om, terwijl zij van het Kruis weg-

gaat.

824 .

Op een ivoorreliëf der gde eeuw te Doornik vangt de

Kerk Christus’ hartebloed op in een kelk. De Synagoge

is aangeduid als HIERUSALEM. Achter beiden staat

een kerkvormig gebouw. Dat bij de Ecclesia is getooid

met een kruis. Het andere verbeeldt de tempel van

Jerusalem.

825 .

Een ongeveer een eeuw jonger ivoorreliëf, eveneens in

de schatkamer der kathedraal van Doornik, geeft de

zich afwendende Synagoge een standaard in de hand.

De Kerk vangt aan de andere zijde het Bloed in een

klassieke amphora op. Aan de zij der Synagoge staat

bovendien Stephaton met de azijnspons op een lange

staak, aan de kant der Kerk Longinus met zijn speer.

Indien de figuren van Kerk en Synagoge ontbreken,

zijn zij gewoonlijk vervangen door Longinus en Stepha-
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ton. Als algemene regel kan men aannemen dat Maria,

Ecclesia, Longinus en de zon zich ter rechterzijde van

Christus bevinden, Johannes, de Synagoge, Stephaton

en de maan aan Zijn linkerzijde.

826 .

Op het i3de-eeuwse Kruisreliquiarium te Tongeren is

de Kerk afgebeeld met kruisvaan en kelk, kroon en

nimbus, de Synagoge daarentegen met een blinddoek

en een gebroken standaard. Bovendien draagt zij een

dierenkop in de hand. Zie n° 834.

827 .

Een miniatuur van het Evangeliarium van Uta te

München, uit 1002, brengt Kerk en Synagoge in ver-

band met de op- en ondergang van het licht. De Kerk,

met kroon en overwinningsvaan, staat aan de rechter-

zijde van de Gekruiste, met het bijschrift : Pia gratia

surgit in ortum. De Synagoge, een gebogen gestalte met
blinddoek, keert zich aan de andere zijde af : Lex
tenet occasum. Mors et Vita, Dood en Leven, staan

resp. aan de kant der Synagoge en der Kerk.

828 .

Een merkwaardige voorstelling van Kerk en Synagoge

vinden we op een miniatuur van een Bourgondische

Bijbel der 15de eeuw. Het lijk der Synagoge wordt door

de profeten in het graf gelegd en door Christus ge-

zegend. De Kerk treurt aan het voeteneinde der baar.

829 .

De zon en de maan zijn voor sommige Middeleeuwse

schrijvers tevens symbolen van Kerk en Synagoge. Zo
zegt Bruno van Segni : Dies enim et nox, Ecclesia et
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Synagoga, gentium et ludaeorum populus intelligitur.

(Expos. in Genes. cap. i, Migne, P. L., CLXIV, 154).

830 .

Een geopend oog betekent de Kerk, een gesloten oog

de Synagoge. Dit motief komt, voor zover bekend,

slechts voor op een schrijn door Bisschop Nitzger van
Freising (1035-42) aan Keizer Hendrik III geschonken.

831 .

Johannes en Petrus op de Paasmorgen bij het graf

van de verrezen Heiland, zijn de symbolen van Syna-

goge en Kerk, aldus St. Gregorius de Grote en Wala-
fried Strabo. Johannes verhaalt, hoe hij op de Paas-

morgen tesamen met Petrus naar het graf van Christus

snelde. Hoewel hij er het eerste aankwam, wilde hij er

toch niet binnengaan, maar wachtte op Petrus en liet

hem voorgaan. Evenzo staat de Synagoge, die aan-

vankelijk de eerste was, haar plaats en voorrang af aan

de Kerk.

Cfr. Gregorius Magnus, Homel. XXII, in Evang. Joannis,

22, i vv.
;
Glossa Ordinaria, in Joh. cap. 22 ; Male, II, 194.

832 .

De meest monumentale verbeelding van Kerk en

Synagoge zijn de beide prachtige beelden, die een der

portieken van de Kathedraal van Straatsburg sieren.

Zie atb. 90.
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V

DE SYNAGOGE

833 .

Het type der Synagoge staat in de iconografie veel

minder vast dan dat der Ecclesia. Ook voor haar heeft

de patristische literatuur de weg bereid, door te

variëren op de themata door de H. Schrift geboden.

Hiervoor komen vooral in aanmerking :

Thren, 5, 15-17.

15. Defecit gaudium cordis

nostri : versus est in luctum
chorus noster.

16. Cecidit corona capitis

nostri : vae nobis, quia pec-

cavimus.

17. Propterea moestum fa-

ctum est cor nostrum :

ideo contenebrati sunt ocu-

li nostri.

2 Cor. 3, 13-15.

13. Et non sicut Moyses
ponebat velamen super fa-

ciem suam, ut non intende-

rent filii Israël in faciem

eius, quod evacuatur.

Geen blijdschap meer voor

ons hart.

Onze reidans verandert in

rouw ;

Gevallen is de kroon van
ons hoofd :

Wee onzer, wij hebben ge-

zondigd !

Hierom is ons hart versla-

gen
Hierom staan onze ogen zo

duister.

En wij doen niet als Mozes,

die een sluier voor zijn ge-

laat trok, opdat de zonen

Israëls het einde niet zou-

den zien van een glans die
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14. Sed obtusi sunt sensus

eorum. Usque in hodiernum
enim diem, idipsum vela-

men in lectione veteris te-

stamenti manet non revela-

tum, (quoniam in Christo

evacuatur).

15. sed usque in hodiernum
diem, cum legitur Moyses,
velamen positum est super

cor eorum.

834 .

voorbijgaat. Waarlijk, hun
begrip is er door afgestompt.
Want tot op de dag van
heden is diezelfde sluier

blijven hangen bij de voor-
lezing van het Oude Ver-
bond

; want er werd niet

ontsluierd, dat het een ein-

de kreeg door Christus. Ja,

tot heden toe ligt er een
sluier over hun hart, tel-

kens als Mozes wordt voor-

gelezen.

In de Middeleeuwen wordt de Synagoge voorgesteld

als staande links van het Kruis, de ogen met een blind-

doek bedekt
;
haar gelaat is droevig, zij buigt het hoofd

en haar kroon valt op de grond. Soms is zij in tegen-

stelling met de jeugdige Ecclesia een oude, gebogen
vrouw, met een gerimpeld gelaat. Gewoonlijk draagt

zij een banier in de hand, waarvan de schacht in een

lanspunt eindigt. In de Karolingische tijd is deze stan-

daard nog ongebroken, in de latere eeuwen, is de schacht

geknakt. Een dierenkop en een mes herinnert, in

tegenstelling tot de kelk der Ecclesia, aan het bloedige

offer van het Oude Verbond.

835 .

Kain symboliseert de Synagoge, evenals Abel de
Kerk, zie n° 8x5.

De in de woestijn verdoolde Hagar is een zinrijk beeld

der Synagoge : een engel wijst haar op een vrucht-

dragende boom en op een bron : deze boom is het Kruis,

de bron het Doopsel.

Cfr. Karl Möller, R. D. K„ I, 92 v.
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836.

Aan het Paradijsportaal van de Dom van Maagden-

burg (t 1250) draagt de Synagoge de bloeiende staf van

Aaron.

837.

In de Hortus Deliciarum rijdt de Synagoge op een ezel.

838.

De Synagoge en het Jodendom worden verzinnebeeld

door de uil, de vogel, die het licht niet verdragen kan

en juist in het licht niet ziet. Hij wordt daarom door de

andere vogels bespot en vervolgd. Dit wordt voorge-

steld in de versiering van een kapiteel der Kathedraal

van Le Mans uit de 13de eeuw.

Cfr. Molsdorf, 183 ; Charbonneau-Lassay, 467 v.
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VI

DE KERKELIJKE HIËRARCHIE

839 .

Durandus vergelijkt de kerkelijke Hiërarchie met de
rangen van het middeleeuwse wereldlijke bestuursap-
paraat. De Paus vergelijkt hij met de keizer, een Pri-

maat of Patriarch met een koning, een Aartsbisschop
met een hertog, een Bisschop met een graaf, enz.

Cfr. Durandus, II, i, 15.

840 .

Gelijk het stoffelijke kerkgebouw steunt op pijlers en
zuilen, zo rust het gebouw der onstoffelijke Kerk op de
Bisschoppen, de opvolgers der Apostelen.

Cfr. Honorius van Autun, Migne, P. L., CLXXII, 316,

407 ; Bruno van Segni, Migne, P. L., CLXV, 1092 ;

Sauer, 134.

841 .

Een priester zonder welsprekendheid wordt door
Durandus een klok zonder klepel genoemd.

Cfr. Durandus, I, 4, 6.

842 .

Hetzelfde beeld wordt reeds door St. Gregorius de
Grote gebruikt voor een priester zonder wetenschap
en kennis.
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843 .

De eerste zeven diakens werden door de Apostelen aan-

gesteld (Act. 6). Durandus vergelijkt hen met de zeven

engelen der Openbaring (Apoc., 8 ss.) : « quia illorum

est alta mysteria de superna inspiratione foris resona-

re, » omdat het hun taak is de verheven geheimenissen

der goddelijke openbaring naar buiten uit te bazuinen.

Tevens vergelijkt hij hen met de zeven gouden luch-

ters (Apoc. i, 12), « qui Christi lucem evangelii aliis

ostendere debent, immers, zij moeten het licht van

Christus’ Evangelie aan anderen vertonen ».

Cfr. Durandus, II, 9, 9.

844 .

Durandus vergelijkt de monniken met het koor der

Cherubijnen, wier zes vleugelen hij in hun habijt terug-

vindt ; twee vleugels ziet hij in de kap, die het hoofd

bedekt, twee in de rechter- en linkerzijde der pij,

twee in de voor- en achterzijde van het scapulier, of in

de voor- en achterzijde der pij.

Cfr. Durandus, V, 3, 36.

845 .

Dezelfde schrijver verklaart ons, waarom de wijdin-

gen plaats vinden op de Quatertemperdagen, en wel

in de lente, opdat de wijdelingen bloeien door deugden,

in de zomer, opdat zij rijke vruchten voortbrengen,

in de herfst, opdat zij vruchten van goede werken

oogsten,

in de winter, opdat zij het geoogste in schuren opslaan

en het gebruiken in ’s Heren dienst.

Cfr. Durandus, II, 1, 34.
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846 .

Omtrent de tonsuur verklaart Durandus het volgende :

het hoofd is het symbool van de geest, de haren dat

der wereldse en ijdele gedachten. Daarom moeten de

haren van de kruin van de clericus verdwijnen. Toch
kan hij niet als mens leven zonder gedachten aan het

aardse en daarom blijven nog haren op het lager gele-

gen deel van de schedel over.

Cfr. Durandus, II, i, 26 v.

847 .

Tevens is de tonsuur een beeld der Doornenkroon.

Cfr. Ibid.
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VII

DE SACRAMENTEN

al Het Doopsel, het Huwelijk en de Biecht

848.

Noë in de ark geldt als een der oudste symbolen van

het Doopsel. Zie verder n° 853 .

849.

Het water, door Mozes uit de rots geslagen is een

symbool van het water des Doopsels. Het is een der

motieven, die in de oud-christelijke kunst het veel-

vuldigst voorkomen.

850.

De gedoopten worden in de oud-christelijke kunst wel

voorgesteld als vissen (Matth. 4 , 19). Dit herinnert aan

Tertullianus’ woord « nos pisciculi sumus secundum
IX0YN nostrum Iesum Christum ».

Cfr. Tertullianus, De baptismo, cap. 1, Migne, P. L., I,

1198 ;
Marucchi, 310 ; Molsdorf, 203.

851.

Aansluitend aan de tekst van Psalm 41,

2

: Quemadmo-
dum desiderat cervus ad fontes aquarum, ita desiderat

anima mea ad te, Deus. Gelijk het hert smacht naar

de waterbronnen, zo smacht mijn ziel naar U, o God,
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geldt het aan de waterbron drinkende hert — gewoon-

lijk zijn het om de symmetrie twee herten — als een

symbool van het Doopsel. Dat het inderdaad deze

betekenis heeft blijkt uit het feit, dat we deze voor-

stelling vinden aangebracht in doopkapellen, o. a. op
een schildering van rond 600 in de Catacombe van
Pontianus, waar naast de Doop van Christus een drin-

kend hert is afgebeeld.

852 .

Een verdere aanleiding tot dit hertensymbool is het

verhaal van de Physiologus, waar beweerd wordt, dat

het hert het vermogen heeft de slang te doden. Om
dan echter van het slangengif niet te sterven, zoekt het

hert fris water op. Daarop verliest het zijn gewei en

wordt tot een nieuw leven geboren. Op een doopvont

uit de nde eeuw te Freudenstadt lezen we dan ook :

Emovit infusum homo cervus ab angue venenum.

853 .

Volgens Durandus is de ark van Noë een beeld der

H. Kerk en in verband daarmede houdt hij de zond-

vloed voor een zinnebeeld van het Doopsel. Allen, die

buiten de Kerk zijn, komen om ; ook zij, die buiten de

Kerk de wateren des Doopsels ontvangen.

Cfr. Durandus, VI, 81, xi.

854.

De vesperhymne van de Paastijd laat de nieuwgedoop-

ten aldus spreken :

Ad regias Agni dapes. Bij ’t koninklijk festijn van
’t Lam,

Stolis amicti candidis. Met witte klederen getooid,
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PosttransitumMaris Rubri, Na doortocht door de Rode
Zee,

Christo canamus Principi. Aan Christus, Koning, ons
gezang !

De oorspronkelijke tekst der beide eerste regels luidt :

Ad coenam Agni providi,

Et stolis albis candidi...

Het Doopsel wordt hier dus vergeleken bij de door-

tocht door de Rode Zee.

855 .

Durandus werkt dit motief nader uit
:
gelijk het manna

eerst gegeven werd aan de Joden, nadat zij de Rode
Zee doorgetrokken en de Egyptenaren door de zee

verzwolgen waren, zo wordt ook de Eucharistie eerst

aan de Christenen overgereikt, nadat zij door het

Doopsel rein gewassen en de zonden uitgewist zijn.

Cfr. Durandus, IV, 41, 3.

856 .

Op de doopvont te Hildesheim vinden we de volgende
episoden afgebeeld :

De Joden trekken door de Rode Zee.

De Joden trekken, de Ark des Verbonds dragende,
droogvoets door de Jordaan.

857 .

Vrijwel geheel de symboliek van het Doopsel wordt
samengevat in de wijding van het Doopwater op
Paaszaterdag. God, wiens Geest bij de aanvang der
schepping boven de wateren zweefde, schonk toen
reeds aan het water de kracht ter heiliging. De Zond-
vloed, die de misdaden der wereld delgde, was een
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beeld van de levensvernieuwing. Het water vloeide uit

de bron van het Paradijs, en besproeide in vier stromen

geheel de aarde, om haar leven- en vruchtdragend te

maken. In de woestijn werd het water van bitter zoet

en drinkbaar en onder Mozes’ roede ontsprong het uit

de rots. In Cana van Galilea veranderde Christus het

water in wijn, dezelfde Christus, die door Johannes met

water in de Jordaan gedoopt werd en over het water

wandelde. Eindelijk deed Hij het, tesamen met Zijn

goddelijk Bloed in het uur van Zijn dood uit Zijn zijde

ontspringen.

Cfr. Missale Romanum, Sabbato Sancto, Benedictio Fon-

tis
;
Durandus, VI, 81, 4 ; 82, 1 ;

Sicardus, VI, 14 ;

Sauer, 138.

858 .

Over de oud-testamcntische Besnijdenis in vergelijking

met het H. Doopsel, cfr. Benedictus XIV, Commen-

tarius 16. Men zie tevens zijn opmerking over de

voorstelling van Christus’ Besnijdenis, (Ibid. 20), die

door de schilders meestal als in de tempel plaats

vindende wordt weergegeven. De Besnijdenis geschied-

de volgens hem in de stal der Geboorte of in Jozefs

verblijf te Bethlehem.

859 .

De antifoon Vidi aquam, in de Paastijd bij de bespren-

keling met wijwater voor de Zondagse Hoogmis in

gebruik, kan ook met het Doopsel in verband gebracht

worden : Vidi aquam, egredientem de templo, a latere

dextro, alleluia : et omnes, ad quos pervenit aqua ista,

salvi facti sunt, et dicent : Alleluia, alleluja. (De

gedachte aan het water uit Christus’ wonde in Zijn

rechterzijde is hier evenzeer voor de hand liggende).
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860 .

In de 17de eeuw gebruikt men gaarne gravures met de

zegening der kinderen als doopprent.

861 .

In het Doopsel baart de Genade als een moeder allen

tot één Kindschap Gods : omnes in unam pariat gratia

mater infantiam.

Cfr. Missale Romanum, Sabbato Sancto, Benedictio fontis.

862 .

Qui, Pastor aeternus, gre-

gem
Aqua lavas baptismatis

;

Haec est lavacrum men-
tium :

Haec est sepulchrum crimi-

num.

Cfr. Hymn. Rex sempiterne

pore paschali ad matutinum

863 .

Het Huwelijk wordt in de oud-christelijke kunst wel

voorgesteld als volgt : de beide echtgenoten reiken

elkander over een boek de hand, terwijl Christus, ach-

ter hen staande, hen beiden bekranst.

864 .

De trouwring is het teken der wederzijdse liefde der

echtelieden, het onderpand, dat hun harten verbindt.

Dat hij aan de vingerring gedragen wordt, vindt zijn

oorzaak in de mening, dat uit die vinger een ader naar

het hart zou lopen.

Cfr. Durandus, I, 9, 10.

O eeuwige Herder, Gij die

wast
Uw kudde in ’t water van

de doop :

Dit is der zielen reiniging.

Dit is het graf van alle

schuld.

caelitum, Brev. Rom., tem-
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865 .

De haan is een embleem der biecht, omdat hij ons

herinnert aan Petrus’ verloochening, die echter weldra

door het berouw gevolgd werd (Matth. 26, 74 vv.).

Deze betekenis van de haan is reeds voelbaar bij oud-

christelijke schrijvers als Aurelius Prudentius.

Cfr. Migne, P. L., LIX, 775 v.

866 .

In de latere eeuwen zijn Petrus en Magdalena de

meest gangbare voorbeelden van rouwmoedige zon-

daars ;
hun beeltenis wordt daarom veelvuldig aan

biechtstoelen aangebracht.

867 .

De sleutelmacht in de biecht wordt door de 17de eeuw-

se kunstenaars uitgebeeld in de gedaante van een vrou-

wenfiguur met twee sleutels en een scepter.

868 .

Het H. Chrisma bestaat uit balsem en olie. De olie

symboliseert de zuiverheid van geweten : prudentes

virgines acceperunt olcum in vasis suis cum lampadi-

bus. De balsem is een beeld van de geur der deugd en

van een goede naam : sicut balsamus aromatisans

dedi suavitatem odoris.

De olie verlicht en de balsem geeft zoete geur, quia

fide operante per dilectionem lucere et bona fama

redolere ad honorem Dei et ad utilitatem proximi debe-

mus. Odor balsami in oleo bonam operationem et

gratia Spiritus Sancti cooperante demonstrat.

Cfr. Durandus, VI, 74, 10 v.
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b) De H. Eucharistie

869 .

Teksten uit het Oude Verbond:

Ps. 77, 24 v.

...Panem caeli dedit eis.

Panem angelorum mandu-
cavit homo.

Isaias, 45, 15.

Vere tu es Deus abscon-

ditus.

Ps. 80, 17.

Cibavit eos ex adipe fru-

menti et de petra melle
saturavit eos.

(Cfr. Mis van Sacramentsdag,

Brood uit de hemel heeft

Hij hen gegeven. De mens
at het brood der Engelen.

Waarlijk, Gij zijt een ver-

borgen God.

Hij heeft hen gevoed met
het vette der tarwe, met
honing uit de rots heeft hij

hen verzadigd.

Introitus).

Ps. 41, 2.

Quemadmodum desiderat

cervus ad fontes aquarum,
ita desiderat anima mea ad
te Deus.

Zie ook Joh. 4, 13 v.

Gelijk het hert haakt naar

de waterbronnen, zo ver-

langt mijn ziel naar U, o

God.

870 .

De grondslag voor de voornaamste symboliek en typo-

logie van de Eucharistie is gelegen in de passage van

de Canon der H. Mis welke luidt : ...sicuti accepta

habere dignatus es munera pueri tui justi Abel et

sacrificium patriarchae nostrae Abrahae et quod tibi

obtulit summus sacerdos tuus Melchisedech.

Deze drie offers komen dan ook reeds in de vroege
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Middeleeuwen herhaaldelijk voor. Wij vinden ze o. a.

op een 7de-eeuws mozaiek in S. Apollinare in Classe

te Ravenna en op het I2de-eeuwse Eilbertus-draag-

altaar in de abdijkerk te München-Gladbach.

871 .

Abel agnum Deo in sacrificium obtulit... ita Christus

corpus suum Deo Patri in sacrificium obtulit. Deze

passage van Honorius van Autun slaat zowel op

Christus’ kruisdood als op de Eucharistie.

Cfr. Honorius Augustodunensis, Speculum Ecclesiae,

Migne, P. L„ CLXXII, 910.

872 .

Of de zgn. Fractio Panis in de Catacombe van S. Priscil-

la werkelijk het eucharistische Offer verbeeldt, is een

probleem, waaraan vooralsnog moeilijk een afdoende

oplossing gegeven kan worden.

Cfr. J. Wilpert, Fractio Panis
; J. Liell, Fractio Panis

oder Cena coelestis? Eine Kritik des Werkes, « Fractio

Panis », Trier, 1903.

873 .

Het melkvat, dat de Goede Herder in de oud-christe-

lijke kunst in de hand pleegt te dragen, wordt wel

gehouden voor een symbool der Eucharistie. Een
visioen der H. Martelares Perpetua maakt melding van

een soortgelijk motief. Ook komt het melkvat wel

voor tussen twee schapen of lammeren.

874 .

Dat de Ichthus, vis, als symbool der Eucharistie gold,

blijkt uit de beide beroemde inscripties van Pectorius

en Aberkios. De eerste werd in 1839 te Autun gevonden
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en door Dom Pitra in zijn Spicilegium Solesmense ge-

publiceerd en gecommentarieerd (III, 554 vv.). Zij

dateert uit de 3de eeuw, en luidt aldus :

Ix&vos o(vpaviov &e)ïov yévos rjropi oep.vó>

Xprjcre Aafiw(v Trrjyrj)u dp^porov èv ftporéois.

Qeairealujv vèar(co)v rrjv crfjv <f>l\e &d\rreo </ivx(T)v)

"YBaaiv deivaoïs 7tAovto86tov 00 iii)

XatTrjpo; 8’aylojv p.eAn)8éa Adp3av(e fjpiTxnv).

“Ead'ie 7reivduiv Ix&vv êxcjv waAa/xai?.

« O vis van hemels geslacht, sterveling, drink aan de

onsterfelijke Bron. Verrijk Uw ziel, o vriend, met de

eeuwige wateren, die schatten van wijsheid schenken.

Ontvang de zoete spijze van de Verlosser der Heiligen,

en eet, hongerig zijnde, de Vis, die gij in Uwe handen

draagt. »

De inscriptie van Aberkios, Bisschop van Hierapolis

in Phrygië, was reeds bekend uit zijn Acta, doch in

1882 ontdekte Ramsay ten overvloede nog een uit het

jaar 216 gedateerde steen met dezelfde inscriptie.

Enige jaren later kwamen nog twee stukken van de

eigenlijke grafsteen van Aberkios te voorschijn, die

door de Sultan aan Paus Leo XIII geschonken werden.

De inscriptie bestaat uit 22 verzen verdeeld over drie

kanten van de steen. Wij laten hier de voornaamste

passage volgen :

niETIE vdvTrj 8e TTpofjye KAI ÜAPEQHKE Tpotfrjv

IJANTH 1X9YN Anó mjyijs IJANMETEGH KA&apdv

8v EAPASATO TlAPQévos dyvtj.

Het Geloof was overal mijn geleide, en zette mij overal

de Vis uit de bron als spijze voor, de verheven en reine

vis, ontvangen door de H. Maagd.

Cfr. Marucchi, 320 w.

401



Derde Boek : Kerk en Genademiddelen

875 .

De H. Paulinus spreekt van de Eucharistie als
: panis

verus et aquae vivae piscis. (Migne, P. L. LXI, 213).

876 .

Voor de vis met de broodkorf, zie n° 261.

877 .

Hoewel de Kerkvaders in de vierde eeuw de bruiloft

van Cana, de maaltijd der zeven leerlingen aan het

meer van Genesareth en de wonderbare broodver-

menigvuldiging voor symbolen der Eucharistie houden,

is ditzelfde niet met zekerheid te zeggen van de voor-

stellingen dezer episoden in de tweede en derde eeuw.

878 .

Op geheel ander typologisch terrein brengt ons de

passage uit de Sequentie van Sacramentsdag door

St. Thomas van Aquino, die in een adem het offer van
Isaak, het Paaslam en het Manna noemt.

In figuris praesignatur

Cum Isaac immolatur,

Agnus Paschae deputatur,

Datur Manna patribus.

879 .

In de Biblia Pauperum zijn het offer van Melchisedech

en de Mannaregen typologieën van het Laatste

Avondmaal en de Eucharistie.

880 .

Op Dirk Bouts’ altaarstuk in St. Pieters te Leuven
vinden wij de volgende prototypen van Laatste Avond-
maal en Eucharistie : Elias in de woestijn door een
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engel gevoed ;
Abraham en Melchisedech ; het joodse

Pascha en de inzameling van het Manna.

881 .

Vondel voert in zijn Altaergeheimenissen een veel

grotere reeks typologieën aan, te weten : Melchisedech,

Mozes’ eerstelingen en toonbroden, het Paaslam, de

kwartels in de woestijn, het Manna, de spijziging van

Elias, de wonderbare spijziging door Eliseus, Samson’s

raadsel en Gedeon’s droom.

882 .

De pelikaan komt algemeen in zwang als symbool der

Eucharistie door St. Thomas’ verzen in de hymne
Adoro te :

Pie Pelicane, Jesu Domine,
Me immundum munda tuo sanguine.

883 .

In de Middeleeuwen vindt men veelvuldig de voorstel-

ling van het Lam Gods, welks bloed uit de doorstoken

borst in de kelk vloeit. Zie afb. n.

884 .

Het beeld van het Paaslam komt treffend tot uiting in

de sequentie van Pasen, Victimae paschali laudes.

885 .

Dezelfde symboliek vinden wij terug in de vesperhymne

van de Paastijd

:

lam Pascha nostrum Chris- Ons paschen nu is Christus

tus est zelf

Paschalis idem victima Het Paaslam, voor ons

gedood.

(Oorspr. tekst : Qui immolatus agnus est).
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886 .

In de praefatie van Pasen heet het : cum Pascha

nostrum immolatus est Christus, daar ons Paaslam,

Christus, geslachtofferd is.

887 .

Het symbool der korenaren en druiven, gelijk dat

vooral in latere eeuwen zo veelvuldig aan altaren,

communiebanken, kazuifels, monstransen enz. voor-

komt, dateert eerst van het einde der Middeleeuwen.

Cfr. Liselotte Stauch, R. D. K., 240.

888 .

Aan het einde der Middeleeuwen vinden wij voorstellin-

gen van Christus hangende aan de zgn. levende kruis-

boom, als de vrucht van diens groenende takken.

Geen wonder dan ook dat tussen de bladeren Hosties

en druiventrossen hangen.

889 .

Was in de Middeleeuwen en ook nog vaak daarna,

(Jordaens, Museum Antwerpen), de aanwijzing van

Judas’ verraad het hoofdmotief van de voorstellingen

van het Laatste Avondmaal, later gaat men de nadruk

leggen op de instelling van de Eucharistie, zoals

trouwens reeds Dirk Bouts gedaan had (St. Pieters,

Leuven).

890 .

Meestal wordt bij het Laatste Avondmaal aan Judas’

voeten een hond afgebeeld. De betekenis hiervan is niet

bekend. Duidt het op het : Vere panis lïliorum, non
mittendus canibus ? Of dient dit zinnebeeld der trouw,

om Judas’ verraad des te schriller te doen uitkomen ?
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Of duidt het erop, te meer waar Judas de hond soms

streelt, dat zijn hart verdeeld is ?

Cfr. Knipping, I, 253.

891 .

In de 17de eeuw is het tafereel der Emmaüsgangers,

waar de beide leerlingen met de Meester aan de dis

aanzitten, zeer in trek als eucharistisch gegeven.

892 .

Een typisch laat-middeleeuws motief is de zgn. Hostie-

molen. De vier Evangelisten laten in de maaltrog

spreukbanden neer met opschriften op de menswording

van Christus betrekking hebbend. Het meel valt uit de

trog in de vorm van Hosties, die door de Kerkvaders

in cibories worden opgevangen, die zij dan meteen aan

de gelovigen uitreiken] Boven de tot het opvangen der

Hosties opgeheven Ciborie zweeft het Christuskind, dat

een banderol draagt met het opschrift : Ego sum panis

vivus, of : Verbum caro factum est. Rechts en links van

de trog staan de Apostelen en draaien de molenraderen.

Dit motief is vooral in Noord-Duitsland in zwang,

maar het komt ook elders, b. v. in Frankrijk, voor.

Reeds Suger bracht in de 12de eeuw een soortgelijk

motief aan op een der glasramen der Abdijkerk van

St. Denis, als had het daar dan ook een enigszins andere

meer spirituele betekenis. Dit glasraam is verdwenen,

doch we vinden hetzelfde gegeven voorgesteld op een

kapiteel uit dezelfde tijd te Vézelay.

Cfr. Künstle, I, 193 ;
Male, I, 167 v. ; Molsdorf, 204 w.

893 .

Een verwant gegeven is de voorstelling van Christus in

de wijnpers. Dit berust op Is. 63. 3 (Torcular calcavi

solus) en hoewel het aanvankelijk betrekking heeft op
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het Lijden des Heren, krijgt het toch weldra hoe langer

hoe meer Eucharistische betekenis. Christus is er voor-

gesteld staande of liggende in de wijnpers. God de
Vader draait de schroef der pers aan en het Bloed van
Christus stroomt in de kuip er onder. In deze eenvou-
dige vorm komt het voor het eerst voor in een hand-
schrift van de laatste jaren der 15de eeuw te Parijs

(B. N., fr. 166, f. 123 v.).

Weldra echter gaat men het motief verder uitwerken,

zodat op de achtergrond der wijnpers-scène een gehele

cyclus van andere voorstellingen ontstaat. De Aarts-

vaders en de Heiligen van het Oude Verbond bewerken
de wijngaard onder het toezicht van God zelf. De
Apostelen oogsten de druiven en brengen ze naar de
pers, waar Christus zelf Zijn Bloed in de kuip laat

vloeien. De vier evangelistensymbolen zijn de trekdie-

ren van een kar, die een kuip draagt met deze godde-
lijke Wijn. De vier Kerkvaders doen de Wijn in vaten,

de Paus en een Kardinaal, met behulp van de Keizer en

een Koning, laten de vaten neer in een kelder onder een

kerk, waar de gelovigen biechten en communiceren.
Zie verder n° 587 vv.

Cfr. Male, III, 118 v. ; Knipping, II, 289.

894 .

Een andere voorstelling der Wijnpers is deze, dat

Christus in de kuip staat en met de voeten druiven
treedt. Het eerst komt deze voor bij Herrad van
Landsberg. Zie afb. 37.

895 .

Een Duits motief is de Man van Smarten, uit wiens
ene voetwonde korenhalmen groeien en uit de andere
een wijnstok, zij schieten eveneens op door de wonden
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der handen en dragen aren met Hostiën benevens

druiventrossen. Ook dit is een product der late 15de

eeuw. Zie o. a. een miniatuur in het Furtmeyer-missaal

uit 1481 te München.

896 .

Een kopergravure in Leonardus Marius’ Amstelredams

eer ende opkomen (Antwerpen, 1639, tegenover klz.162),

verenigt de pelikaan met de koperen slang. Het bij-

schrift luidt

:

Serpens vulnus mundo dedit,

Per Serpentem salus redit

in Christi Mysterium.

Pellicanus vivo rore

Pullos pascit, sed cruore

Christus se dat poculum.

De slang bracht de zonde in de wereld, doch een andere

Slang, Christus, bracht de gezondheid terug door Zijn

Eucharistisch Mysterie. De pelikaan voedt zijn jongen

met het levende dauw van zijn bloed, maar Christus

schenkt zich door Zijn Bloed aan de mensheid tot

drank.

897 .

Een houtsnede van Van Sichem plaatst Christus als

Man van Smarten in de kelk vóór het Kruis met de

lijdenswerktuigen

.

Cfr. P. de la Faille, Oogen Salve, Leuven, 1645, III, 5.

898 .

Christus met opgeheven handen staande naast het

Kruis, laat Zijn Bloed uit Zijn handen en hart in de

kelk vloeien, waarboven een Hostie zweeft. (Hout-

snede door Corn. v. Sichem).

Cfr. Ibid. 33.
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899 .

Een houtsnede van dezelfde meester vertoont ons de

Verlosser, staande met het Kruis op het geopend graf,

terwijl Hij het Bloed uit Zijn hart laat vloeien. Hij is

omgeven door de vier evangelisten, terwijl op de achter-

grond Mozes water uit de rots slaat en de Joden het

Manna verzamelen.

Cfr. Ibid. 37.

900 .

Een vierde houtsnede van Van Sichem plaatst Christus

als Knaap op een bergje, waaromheen Heiligen knielen,

terwijl uit Zijn handen stralen Bloed op hen neer

spuiten.

Cfr. Ibid. 49.

901 .

In de vesperhymne van de Paastijd wordt gesproken

van het Eucharistische maal als van « regias Agni
dapes », het koningsmaal van het Lam.

902 .

In een gewaagde beeldspraak, geïnspireerd op Matth.

24, 28, schrijft St. Petrus Damiani

:

Ubi corpus, illic iure congregantur aquilae ;

Quo cum angelis et sanctae recreantur animae,
Uno pane vivunt cives utriusque patriae.

Waar het lichaam is, verzamelen zich de arenden. Daar
worden tegelijk met de Engelen de heilige zielen ver-

kwikt, van een en hetzelfde Brood leven de inwoners

van het aardse en het hemelse vaderland.

Cfr. S. Petrus Damiani, De gloria Paradisi, 43 vv.
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VIII

D E H. M I S

903 .

De opgang van de priester naar het Altaar is een beeld

van Christus’ intrede in de wereld uit Maria’s Moeder-

schoot.

Christus expectatio gentium carne sacrosancta assum-

pta ex virginis carne incorrupta de secreto habitaculo

caelorum gressus est in mundum...

Cfr. Durandus, IV, 6, i.

904 .

Hij is tevens het beeld van Christus, die uit de Moeder-

schoot te voorschijn treedt als een bruidegom uit zijn

bruidsvertrek.

Christus de secreta aede, videlicet de virginali utero

egressus est tamquam sponsus de talamo suo.

Cfr. Ibid. ; Sauer, 133.

905 .

De priester, die tussen diaken en subdiaken opgaat

naar het altaar, is het beeld van Christus, assistens

pontifex futurorum bonorum, zijn begeleiders nemen
de plaats in van de Wet en de Profeten of van Mozes
en Elias op de Thabor.

Cfr. Durandus, IV, 6, 1 v.
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906 .

Tevens is Hij het beeld van Christus tussen de beide

Testamenten, die beide Hem predikten, het Oude door

de Profeten, het Nieuwe door de Apostelen.

Cfr. Durandus, IV, 6, 3.

907 .

De Introitus der H. Mis beduidt de voorzegging van

Christus door de Profeten, het verlangen der Patriar-

chen naar de Messias en de lofprijzing van hen, die de

vleeswording van Gods Zoon verwachtten.

Cfr. Durandus, IV, 5, 1.

908 .

De priester, die zich ter aarde buigt bij het bidden van

het Confiteor, is een beeld van Christus, die zich ver-

nedert, de gedaante van een dienstknecht aannemend.

Cfr. Durandus, IV, 7, 1.

909 .

Als de priester tijdens het Confiteor op de borst klopt,

doet hij gelijk de tollenaar, die zegt : Heer, wees mij

zondaar genadig.

Cfr. Durandus, IV, 7, 3.

910 .

Het Epistel wordt gelezen aan de rechterzijde van het

altaar om aan te duiden, dat Christus het eerst tot de

Joden gekomen is.

Cfr. Durandus, IV, 15, 2.

911 .

Het Epistel, gelezen vóór het Evangelie, symboliseert

het ambt van Johannes de Doper, die voorafging voor
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het Aanschijn des Heren, om Zijne wegen te bereiden.

Cfr. Durandus, IV, 15, 3.

912 .

Het Epistel is een beeld van de Wet en de Profeten,

die aan het Evangelie voorafgingen, gelijk de schaduw
aan het licht voorafgaat, de vrees aan de liefde,het

onvolkomen begin aan de volmaakte beëindiging.

Cfr. Durandus, IV, 15, 3.

913 .

Tijdens het lezen van het Epistel staat de priester

aan de rechterzijde van het altaar, om te verbeelden,

dat de ware Godsdienst aanvankelijk bij de Joden
te vinden was. Dan keren de Apostelen zich met het

Evangelie tot de Heidenen : de priester gaat naar de
linkerzijde van het altaar. Ten slotte echter keert de
ware Godsdienst bij de prediking van Henoch en Elias

naar de Joden terug.

Cfr. Durandus, IV, 23, 2.

914 .

Est ratio cur pars altaris dextera missae
Principium finemque tenet, mediumque sinistra,

Dextera Iudaeos, gentiles leva figurat.

Coepit ab his, defertur ad hos, refertur ad illos

Nostra fides et erunt omnes in fine fideles.

Dit is de reden, waarom aan de rechterkant van het
altaar het begin en het einde der Mis plaats vindt en
het middendeel aan de linkerzijde. Het rechtse deel

verbeeldt de Joden, het linkse de heidenen.

Ons Geloof begon bij de eersten, werd overgebracht

naar de tweede, doch zal terugkeren naar de eersten en
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aan het einde der tijden zullen allen een zijn in het

Geloof.

Cfr. Durandus, ibid.

915 .

De beide kaarsen, die gedragen worden bij het zingen

van het Evangelie, zijn een beeld der Kerkleraren, die

een licht der Kerk zijn, ofwel van de Wet en de Pro-

feten, die het menselijk geslacht voorlichten.

Cfr. Durandus, IV, 24, 14 v.

916 .

De diaken, die het Evangelie zingt keert zich daarbij

naar het Noorden, dat het beeld is van de Duivel, aan-

gezien uit het Noorden steeds alle rampen over het

mensdom plegen te komen.

Cfr. Durandus, IV, 24, 21 ; voor verdere teksten, Sauer,

92 vv.

917 .

De kruisen, op voorhoofd, mond en hart gemaakt bij de

aanvang van het Evangelie, sporen ons aan ons niet te

schamen over Christus' Kruis, maar het met de mond
te prediken en het met het hart te geloven.

Cfr. Durandus, IV, 24, 27.

918 .

Door de handenwassing tijdens de H. Mis worden wij

herinnerd aan Gods barmhartigheid, die de ziel van
het vuil der zonden reinigt.

Cfr. Nieuwbarn, Kerkgebouw, 66.
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919 .

Bij de vermenging van de wijn en het water in de kelk

zijn wijn en water het beeld van het Bloed en het water

uit Christus’ zijde. Het Bloed is het beeld van Christus,

het water het beeld van het volk. Christus wil niet

gescheiden zijn van Zijn volk, Zijn volk kan niet ge-

scheiden zijn van Christus.

Cfr. Durandus, IV, 30, 19.

920 .

Tevens zijn het water en de wijn het beeld van de

mensheid en de Godheid in één persoon verenigd.

Cfr. Durandus, Ibid.

921 .

Volgens Honorius van Autun en Sicardus is de Op-
heffing na de Consecratie een beeld van de Kruisafne-

ming, het nederleggen der H. Hostie op de corporale

een beeld der Graflegging.

Cfr. Honorius August. Sacram.87, (Migne, P. L.,CLXXII,

792) ; Sicardus, 3, 6, (Migne, P. L., CCXIII, 120).

922 .

Volgens de oude Gallicaanse ritus, die zijn sporen nage-

laten heeft in de liturgie der Carmelieten en Dominica-

nen, strekt de priester na de Opheffing de armen kruis-

gewijze uit. Hij verbeeldt dan Christus aan het Kruis.

923 .

De Hostie herinnert door haar ronde vorm aan Hem,
die geen begin en geen einde kent.

Cfr. Durandus, IV, 30, 8.
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924 .

De drie delen, die ontstaan als de Hostie gebroken

wordt, zijn het beeld der strijdende, lijdende en zege-

pralende Kerk.

Tres partes factae de Christi corpore signant

Prima suam carnem, sanctosque, secunda sepultos,

Tertia viventes ; haec est in sanguine tincta :

Martyrii calicem gustant in carne fideles.

De drie delen der H. Hostie betekenen : het eerste de

Heiligen, het tweede de gelovige zielen, het derde de

levenden ; dit deel wordt gedoopt in het Bloed, wijl de

gelovigen in hun leven de kelk van het martelaarschap

smaken.

Cfr. Durandus, IV, 51, 22.

925 .

Als de priester na de H. Mis weer het altaar verlaat en

in de sacristie verdwijnt, is dat wederom een herinne-

ring aan Christus, die bij Zijn Hemelvaart door een

wolk aan de blikken der leerlingen onttrokken werd.

Cfr. Durandus, IV, 59, 8 ; Sauer, 133.

926 .

De Processie betekent de terugkeer naar het vaderland,

waarbij de uittocht van het volk Gods uit Egypte in

bijna alle onderdelen wordt nagebootst. Gelijk de Jo-

den door Mozes gered werden, zo is de Kerk Gods door

Christus uit de muil van de leeuw bevrijd. Gelijk

Mozes de stenen tafelen der Wet op de Sinaï ontving,

zo werden (in Durandus’ tijd) het Evangelieboek van

het altaar genomen en meegedragen. Aan de Joden

ging een lichtende wolk vooraf, aan de processie het

licht der kaarsen. De Joodse priesters droegen de Ver-
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bondsark, in de processie wordt het schrijn met de

gebeenten der Heiligen meegedragen. Bij de uittocht

der Joden was Aaron in zijn hogepriesterlijke tooi

aanwezig, in onze processies de Bisschop met zijn

mijter; bij hen Mozes met zijn roede, bij ons de Bisschop

met zijn staf of een vorst met zijn scepter. Bij de Joden
weerklonk het geschal der trompetten, bij ons het gelui

der klokken. Bij de Joden stak het volk zich in wapen-
tooi, bij ons siert de clerus zich met zijn paramenten
en tooit zich het volk met deugden. Ginds werd het

volk met het offerbloed besprenkeld, hier met wijwater.

Hen kwam het bloeddorstige Amelech tegemoet, ons

de schare der duivelen, die steeds ons leven belaagt.

Voor hen behaalde Josue de overwinning, voor ons

overwint Jesus. Trekt de processie naar de kerk toe,

dan is die als het Beloofde Land. Trekken wij haar

zingende binnen, dan is het als keerden wij vol vreugde

naar het vaderland terug. Wanneer wij onder klokken-

gelui rond de kerk trekken, zijn wij als het volk der

Joden, dat met de Ark en onder het geschal der bazui-

nen rond Jericho trekt. En Jericho stort ineen en wordt
verwoest wanneer in ons de boze begeerte overwonnen
wordt. Wanneer wij dan opgaan naar het altaar, be-

tekent het, dat onze zielen naar Christus haken en ver-

keren in het gezelschap der engelen.

Cfr. Durandus, IV, 6, 15.

927 .

De uit de Miscanon voortbloeiende typologie van de
H. Mis : de offeranden van Abel, Abraham en Melchise-

dech, loopt parallel met die der Eucharistie. Zie n° 870.

928 .

Voor het Laatste Avondmaal, dat eveneens met de
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H. Mis in verband gebracht wordt als de instelling

daarvan, zie n° 502 vv.

929 .

Voor de zgn. St. Gregoriusmis en de dertig Gregoriaan-

se missen, zie n° 653.
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IX

HET H. OFFICIE

930 .

Volgens Rhabanus Maurus symboliseren de uren van

het dagofficie de onderscheiden phasen van ’s Heren

Lijden : de Prime herinnert aan Zijn veroordeeling

door Pilatus, de Terts aan het geroep van het volk :

Kruisig Hem !, de Sext aan de Kruisiging, de Noon aan

Christus’ Kruisdood, de Vespers aan de Kruisafneming,

de Completen aan de Graflegging.

Cfr. Huf, 347.

931 .

Het nachtofficie stelt de tijd vóór de Verlossing voor,

het dagofficie de tijd der Verlossing en der bevrijding

door Christus, de Zon der Gerechtigheid.

Cfr. Durandus, V, 1, 3.

932 .

De zeven getijden verbeelden de zeven levensphasen

van de mens : de Metten de infantia, de prime de pueri-

tia, de Terts de adolescentia, de Sext de iuventus, de
Noon de senectus, de Vespers het senium, de Completen
de decrepita aetas sive finis vitae. (Kinderjaren,

knapenleeftijd, jongelingstijd, staat van volwassen-

heid, rijpheid, ouderdom, levenseinde).

Cfr. Durandus, V, 1, 4.
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933 .

Geheel het officie herinnert in al zijn uren aan het

Lijden van de Verlosser : de Metten aan Christus’ gevan-

genname, de Lauden aan Zijn bespotting door de sol-

daten, de Prime aan Zijn uitlevering aan de heidenen,

de Terts aan Zijn geseling, de Sext aan Zijn kruisiging,

de Noon aan Zijn dood, de Vespers aan de kruisaf-

name, de Completen aan de graflegging ;
de onder-

scheiden uren komen overeen met de tijden waarop de

genoemde phasen uit Christus’ passie plaats hadden,

te weten : de nacht, de morgen, het eerste, derde,

zesde, achtste, elfde en twaalfde uur.

Cfr. Durandus, V, i, 6.

934 .

Een andere verdeling van de betekenissen der afzonder-

lijke uren is de volgende : de nederdaling ter helle,

de verrijzenis, de verschijning aan Maria Magdalena,

aan de vrouwen die terugkeerden van het graf (Matth.

28, 9), aan Jacobus, aan Petrus, aan de leerlingen van

Emmaus en ten slotte aan de gezamenlijke Apostelen.

Cfr. Durandus, V, 1 , 6.

935 .

Ook de onderscheiden phasen van de wereldorde wor-

den in het officie gesymboliseerd. De Metten is de tijd

van Adam tot Noë, de Lauden van Noë tot Abraham,

de Prime van Abraham tot Mozes, de Terts van

Mozes tot David, de Sext van David tot Christus, de

Noon tot de tweede komst van Christus, de Vespers

de sabbathrust der zielen van de dood tot aan de dag

des Oordeels, de Completen het uiteindelijke feest van

het volmaakte geluk der Zaligen in het Rijk Gods.

Cfr. Durandus, V, 1, 9.
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936 .

Het nachtofficie valt in vier delen of nachtwaken te

scheiden, ri.1. de drie nocturnen der Metten en als vierde

de Lauden. Zij keren zich tegen de vier vijanden

der H. Kerk, tegen de hogere, de Duivelen en hun

lagen, tegen de lagere, de mensen, die tegenstanders

der Kerk zijn, tegen de inwendige, de vleselijke lusten,

tegen de uitwendige, de verlokkingen der wereld.

Cfr. Durandus, V, 3, 4.

937 .

De vijf psalmen der Vespers herinneren aan de vijf

Wonden van Christus.

Cfr. Durandus, V, 9, 3.

938 .

De vijf vesperspsalmen zijn bovendien een boete voor

de in de loop van de dag met de vijf zinnen begane

fouten.

Cfr. Ibid.

939 .

Elk uur van het Goddelijk Officie herinnert ons aan de

H. Maagd Maria :

de Metten, quia tali hora, quaedam stella apparet in

coelo, quae transmontana vocatur, die de schepe-

lingen naar de haven geleidt, et ipsa beata Virgo est

stella transmontana, quia et si eam digne laudaveri-

mus, nos qui sumus in hoe seculo ducet ad portum

salutis ;

de Prime, omdat dit het uur is, waarop de ster Diana

verschijnt, die door de zon gevolgd wordt. Maria is

die sterre, aangezien Zij ons de ware Zon Christus

bracht, die heel de wereld verlicht

;
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de Terts is het uur, waarop wij honger beginnen te

gevoelen : het herinnert ons aan Maria, die ons het

panem verum schenkt

;

de Sext, het uur waarop de zon brandt en schijnt,

noodt ons Maria te bidden, dat Zij ons, die koud

zijn, moge verwarmen door de Zon, Christus, die Zij

ter wereld bracht

;

de Noon, de zon neigt ter kimme ;
vragen wij Maria ons

te helpen en te beschermen, als ook ons leven ter

kimme neigt

;

de Vespers, de avondstond... Maria bescherme Haar

getrouwen in het uur van hun dood ;

de Completen, de dag is ten einde : et ipsa in comple-

mento vitae nostrae pro nobis intercedit et in aeterna

tabemacula recipi facit, ubi completum est gaudium

electorum.

Cfr. Durandus, V, i, 8.

940 .

De beide koren, die het Officie afwisselend reciteren,

zijn de engelen en de zielen der rechtvaardigen.

Cfr. Durandus, I, i, 18.
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Ave, virgo gloriosa,

Stella sole clarior,

Mater Dei speciosa,

Flavo melle dulcior ;

Rubicunda plus quant rosa,

Lilio candidior.

Omnis virtus te decorat,

Omnis sanctus te honorat,

Iesus Christus te coronat

In caelis sublimior.





Vierde Boek : Maria, Moeder des Heren

I

MARIA
IN DE VROEG-CHRISTELIJKE

KUNST

941 .

Maria met het Kind is reeds afgebeeld in de Catacombe

van S. Priscilla. Zij is zittend voorgesteld, terwijl de

profeet Isaias voor Haar staat en op een achtpuntige

ster wijst. Deze schildering is waarschijnlijk in de

aanvang der tweede eeuw ontstaan.

Cfr. Kaufmann, 327, Abb. 152 ; Künstle, I, 619 ; Neuss,

Abb. 24.

942 .

De zgn. Ostrianische Madonna, afgebeeld als orante

met haar kind voor zich staande, is vermoedelijk niets

anders dan de afbeelding ener overleden moeder met

haar kind.

Cfr. Kaufmann, 273, Abb. 127.

943 .

Maria komt herhaaldelijk voor op afbeeldingen van

Christus’ Geboorte of van de Aanbidding der Wijzen.

Als afzonderlijke figuur in orantenhouding treffen wij

haar o. a. aan op de zgn. goudglazen.

425



Vierde Boek : Maria, Moeder des Heren

II

ALGEMENE
ICONOGRAFISCHE MOTIEVEN

944 .

In de Middeleeuwen wordt Maria steeds met een sluier,

als symbool harer maagdelijkheid, afgebeeld.

945 .

Maria’s beeltenis wordt vanaf de 6de eeuw van een

nimbus voorzien.

Cfr. Künstle, I, 27.

946 .

Naast de Godheid is Maria de enige, die met de man-

dorla wordt onderscheiden, doch vooral wanneer zij

het Christuskind op de armen draagt.

947 .

De middeleeuwse iconografie van Maria staat sterk

onder invloed van apocriefe bronnen en legendarische

verhalen over haar leven. Wij volstaan met te verwij-

zen naar Künstle, I, 321, 322 v., 334, 344, 368.

948 .

Tijdens de Romaanse en vroeggothische periode der

Westerse kunst wordt Maria gewoonlijk voorge-
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steld als Sedes Sapientiae of Troon van Salomon.
Zie n° 981 v. Maria is in streng frontale houding op een

troon gezeten, terwijl het Jesuskind in evenzeer fron-

tale houding op haar schoot zetelt. Hetgeen deze

Madonnabeelden van alle latere onderscheidt, is het

hieratische karakter. Iedere expressie van menselijke

gevoeligheid is vermeden. Het Kind heft de rechter-

hand op in een zegengebaar en draagt in de linker een

schriftroi, een boek of de wereldbol. Het is even ernstig

en verheven als de volwassen Christus in de Majestas

of als de Salvator mundi. Zie ook n° 1071 en afb. 47.

949 .

Tijdens de vroege Middeleeuwen ontmoeten wij in de

Maria-typen telkens en telkens byzantijnse invloeden.

Dit mag ons niet verwonderen, als wij bedenken met
welk een geestdrift het Oosten zich sinds het midden
der 5de eeuw aan de verering der Panhagia, de Al-

heilige, wijdde.

De drie voornaamste typen der Byzantijnse Madonna
zijn de Hodigitria, de Nikopoia en de Blacherniotissa.

De Hodigitria, Geleidster op de weg, werd vereerd in de

Hodegonkerk te Constantinopel. Zij werd staande voor-

gesteld met het Kind op de linkerarm. De Hodigitria

treffen wij heden ten dage in vrijwel al onze kerken

aan, immers de in Rome bewaarde en over de gehele

wereld vereerde O. L. Vrouw van Altijddurende Bij-

stand is een Byzantijnse Madonna van het type der

Hodigitria. Zie ook afb. 46.

De Nikopoia, de bewerkster der overwinning, is de

zittende Madonna met het Kind vóór zich op de schoot.

Zij moet waarschijnlijk als het voorbeeld onzer Wester-

se Sedes Sapientiae beschouwd worden. Deze ikoon

bestond reeds onder Keizer Justinianus en na de
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verovering van Constantinopel door de Kruisvaarders

zou doge Dandolo haar meegenomen hebben naar

Venetië, om haar daar in de San Marco te plaatsen.

Haar naam ontleende zij aan het feit, dat zij op krijgs-

tochten meegenomen werd, om zodoende op Maria ’s

voorbede de overwinning te behalen.

De Blacherniotissa ontleende haar naam aan de kerk,

waarin zij bewaard werd en die in de voorstad Blacher-

ne gelegen was. De Blacherniotissa kent drie typen :

het oudste type geeft Maria staande weer terwijl zij

het Kind met beide armen, iv os/koXcus, voor haar

borst draagt. Het tweede type is de Madonna in oran-

tenhouding, zonder Kind. Het derde type, de Blacher-

niotissa Platytera vertoont Maria als orante met vóór

haar, in een cirkel of medaillon, het borstbeeld van het

Christuskind. De verklaring van de naam en de bete-

kenis geven ons de gebeden, die de hymne inl crol

\aipei der liturgie van Basilios bevat. Daarin heet het

:

Hij heeft Uw binnenste wijder gemaakt dan de heme-

len, TrXarurépav ovpavuiv.

Cfr. Künstle, I, 627, 620; Renate Jaqucs, R. D. K., II,

821 vv.
;
Diehl I, 325, zie verdere literatuur aldaar.

950 .

De middeleeuwse kunst kent nog slechts Maria als

moeder, met haar Kind op de schoot of in haar armen.

Maria zonder haar Kind is in deze periode een grote

zeldzaamheid. In tegenstelling met de hieratische

Sedes Sapientiae, wordt in de latere eeuwen de liefde-

rijke genegenheid van moeder tot Kind en omgekeerd

het hoofdmotief van voorstelling en devotie.

951 .

Een zeldzaam motief is Maria met het Kind op de wijze

van de Majestas Domini omgeven door de Evangelis-
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tensymbolen. Waarschijnlijk hebben wij dit te verstaan

als een aanduiding, dat in Maria’s moederschap de

bron van het Evangelie gelegen is. Het komt o. a.

voor aan een i2de-eeuwse cathedra te Siegburg. Merk-

waardigerwijze bezit het Utrechtse Aartsbisschoppelij-

ke Museum een eiken relief met deze voorstelling uit

het midden der 16de eeuw ; de vier dieren gaan echter

kennelijk op een veel ouder voorbeeld terug. Zie afb. 50.

952 .

In de Middeleeuwse kunst worden alle epiteta en attri-

buten, waarmede de allegorie der H. Kerk wordt ver-

sierd, ook toegepast op Maria, en in vele gevallen ook

omgekeerd. Dit vindt zijn grond hierin, dat Maria, die

de nieuwe Eva is, een beeld is der H. Kerk. Daarom
zegt Honorius van Autun : ...Ipsa (Maria) gessit typum
Ecclesiae, quia virgo est et mater. Virgo, quia ab omni

haeresi incorrupta ;
mater, quia parit semper spirituales

filios ex gratia. Et ideo omnia, quae de Ecclesia dicta

sunt, possunt etiam de ipsa Virgine, sponsa et matre

sponsi, intelligi. (Migne, P. L., CLXXII, 494). Zie

n° 8x4.

953 .

Gelijk de H. Kerk als de bruid van Christus geldt, wordt

ook Maria, de moeder van Christus, tevens Zijn bruid

genoemd.
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III

MARIA
EN HET OUDE VERBOND

954 .

Het Maria-officie der Griekse Kerk vergelijkt Maria

met het Paradijs : Wees gegroet, geestelijk Paradijs,

dat binnen Uw omheining bevat de Boom des Levens,

de Heer.

Cfr. Koenders, II, 223.

955 .

Maria geldt als de nieuwe Eva, evenals Christus be-

schouwd wordt als de nieuwe Adam. De figuren der

Mater Dei en der Ecclesia, beide nieuwe Eva, beide

Sponsa Christi, vloeien in elkander over. Zie n° 952.

956 .

In de lessen der tweede nocturn der metten van het

Zaterdagse officie volgens de ritus der Carmelieten

(Paastijd), genomen uit een predicatie aan de H. Au-

gustinus toegeschreven, lezen wij : « Zij, Maria, heeft

de schade hersteld, door de eerste moeder veroorzaakt.

Zij bracht de gevallen mens de Verlossing. Want de

moeder van ons geslacht droeg de straf de wereld in,

de moeder des Heren schonk de wereld het heil ; Eva
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was de oorzaak van de zonde, Maria der verdienste.

Eva bracht ellende door te doden, Maria schonk

redding door levend te maken
;
gene velde ter neer,

deze genas. Zij toch bracht op wonderbare en onverge-

lijkelijke wijze aller en haar eigen Zaligmaker ter

wereld. »

Cfr. Koenders, II, 163.

957 .

In de tweede nocturn der metten van Maria’s Geboorte-

feest, lezen wij : « In haar, Maria, is ongedaan gemaakt

de droeve tot Eva gerichte uitspraak : In smart zult

gij uwe kinderen baren, want zij heeft de Heer in

blijdschap ter wereld gebracht. Eva toch treurde, zij

echter verheugde zich
;
Eva droeg tranen, zij vreugde

in haar schoot, omdat gene de zondaar, deze de on-

schuld baarde. De moeder van ons geslacht bracht de

straf aan de wereld, de Moeder onzes Heren droeg het

heil de wereld in. Eva was de bewerkster van de zonde,

Maria de bewerkster van de verdienste. Eva strekte

ten nadeel door te doden, Maria was ten voordeel door

levend te maken. Gene heeft verwond, deze heeft

genezen. De gehoorzaamheid komt in de plaats der

ongehoorzaamheid, de trouw weegt op tegen de

ontrouw.

»

Cfr. Koenders, III, 206.

958 .

De woordspeling Eva - Ave vinden we terug in de

hymne Ave maris stella :

Funda nos in pace,

Mutans Hevae nomen.
Grondvest ons in vrede, Evas’ naam omkerend.
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959 .

De slang onder Maria’s voeten hangt eveneens met haar

hoedanigheid van nieuwe Eva samen. De oude Eva
werd door de slang overwonnen, de nieuwe Eva
overwint de slang. Vanaf de 13de eeuw zien wij veel-

vuldig een slang of een draak onder Maria’s voeten

aangebracht, vooral wanneer zij zittend is voorgesteld

met het Kind Jesus op haar schoot, de zgn. Sedes

Sapientiae.

960 .

Soms is ook Eva aan de voeten der tronende Maria

voorgesteld. Zij draagt een vrucht in de hand of weert

de slang van zich af. Dit motief is o. a. te vinden op een

fresco van Ambrogio Lorenzetti te S. Galgano bij Siena

van omstreeks 1330 en bij een reeks verwante werken

der Siënese school.

961 .

Deze zelfde antithese ontmoeten wij nog aan Hendrik

Verbruggen’s preekstoel voor de Leuvense St. Mi-

chielskerk uit 1699, die zich sinds 1776 in de St. Gudula

te Brussel bevindt. Onder de kuip is in levensgrote

figuren de uitdrijving van het eerste mensenpaar uit

het Paradijs voorgesteld. De slang slingert zich omhoog

langs kuip en klankbord, maar wordt daar door de

nieuwe Eva en haar Zaad vertreden. Het medaillon op

de kuip bevat, behalve het gekroonde Maria-mono-

gram, het vers uit het Ave Maris Stella : Mutans

Hevae nomen. Zie afb. 54.

962 .

De regenboog, door God na de zondvloed als een teken

van Zijn verbond met de wereld in de wolken gesteld,
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is een beeld van Maria, het nieuwe teken van Gods

veel nauwer verbond met het mensdom.

963 .

De meest voorkomende typologieën der H. Maagd in

de middeleeuwse kunst zijn : het brandende braambos

(zie de volgende ns
), Gedeon’s vacht (zie n° 975) en

de Gesloten poort (zie n° 993), benevens de bloeiende

staf van Aaron. De eerste drie worden in het Defen-

sorium immaculatae virginitatis op één bladzijde te-

samen gebracht.

964 .

Rubum, quem viderat Moyses incombustum, conser-

vatam agnovimus tuam laudabilem virginitatem,

Sancta Dei Genitrix. (Anonymus Anglus monachus

Cisterciensis saeculi XII, Distinctionum Monasticarum

et Morales libri IV. De Rubo). Het braambos, dat Mo-

zes zag branden maar niet verteren is voor ons een

beeld van Uwe prijzenswaardige maagdelijkheid, o

Heilige Moeder Gods. Deze passage is in de liturgie

opgenomen, o. a. als derde antifoon der eerste vespers

van Maria Lichtmis. Zij komt ook voor als tekst onder

het paneel van Nicolas Froment in de kathedraal van

Aix-en-Provence. Zie n° 967.

Cfr. Dom J. B. Pitra, Spicilegium Solesmense, II, Paris,

1852, p. 370.

965 .

Honorius van Autun schrijft in zijn Speculum Eccle-

siae : Mozes zag een brandend braambos, dat het vuur

niet vermocht te verteren, te midden waarvan God
hem verscheen. Dat is een beeld van de H. Maagd,
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want zij droeg in zich de vlam van de H. Geest zonder

te branden door het vuur der begeerlijkheid.

Cfr. Speculum Ecclesiae, In annuntiatione, (Migne, P. L„

CLXXII, 904 vv.) ;
Male, II, 148 v.

;
Künstle, I, 92 v.

;

Pitra, o. c. I, 269 ;
Marraccus, Polyanthea Mariana, Roma,

1710, p. 603 ss. ; E. Harris, Mary in the burning bush,

Journal of the Marburg Institute, I, 281 ft.

966 .

In het Speculum Humanae Salvationis lezen wij :

Rubus sustinuit ignem et non perdidit viriditatem,

Maria concepit Filium et non amisit virginitatem.

Het braambos verdroeg het vuur en verloor zijn groen

gebladerte niet, Maria ontving haar Zoon, en legde haar

maagdelijkheid niet af.

967 .

Een der meest beroemde voorstellingen van de

H. Maagd in het brandende braambos is het schilderij

door Nicolas Froment van omstreeks 1475 in de kathe-

draal van Aix-en-Provence . In het braambos, dat op een

klein heuveltje staat, is de H. Maagd zittende voorge-

steld met het Kind op haar schoot. Op de voorgrond is

Mozes gezeten, hij houdt de handen voor de ogen en

ontdoet zich van zijn schoeisel. Tot hem spreekt een

engel gekleed in albe en koorkap.

968 .

Ave Virgo gravidata

Rubo Moysi signata,

Genetrix verbigenae,

Igne sacro inflammata

Per te sumus, advocata,

Coelici indigenae.

Cfr. Dreves-Blume, Analecta Hymnica Medii Aevi, IX,

1890, p. 77, N° 97.
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969 .

Laudatur in rubo Deus,

Rex velleris, Jesus meus,

Panis vivus triticeus,

Quem gerit virgo sacrata.

(Uit een Boheems Cantionale van 1512).

970 .

In het Mariaofficie der Griekse Kerk wordt Maria

vergeleken met de Rode Zee en met de rots, waaruit

Mozes water deed ontspringen. Zee, die de geestelijke

Pharao hebt verzwolgen, rots, die te drinken hebt

gegeven aan hen, die dorsten naar het leven.

971 .

In een homilie van de H. Ambrosius, toegepast in het

zaterdagse officie der H. Maagd volgens de ritus der

Carmelieten, lezen wij : « Hij is het, die komt op een

lichte wolk, zoals de profeet gezegd heeft : Zie, de Heer

zetelt op een lichte wolk en zal naar Egypte komen.

Hierdoor gaf hij te kennen, dat Hij door de Maagd zou

komen in Egypte, d. i. in deze wereld van verdrukking.

Met die wolk bedoelde hij Maria, omdat zij een lichaam

had, doch hij noemde haar licht, wijl zij maagd was en

omdat geen enkele last van het huwelijk op haar drukte.

Cfr. Koenders, II, 164.

972 .

In Rubens’ beschildering der voormalige Jesuieten-

kerk te Antwerpen ontmoette men de voorstelling van

Mozes biddende tussen Aaron en Hur (Exod. 17, 12) als

prototypen naast Maria’s kroning in de hemel. Naast

formele elementen gold hier ook een inwendig verband

:
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Mozes’ gebed voor zijn strijdend volk en Maria’s

voorspraak voor de strijdende Kerk.

Cfr. Knipping, I, 243.

973 .

In dezelfde cyclus wordt de Ark des Verbonds als voor-

afbeelding der Moedermaagd aangevoerd, een motief,

dat wij ook in de Lauretaanse Litanie ontmoeten.

Cfr. Ibid. 247.

974 .

De staf van Aaron, die op Gods bevel in de Ark des

Verbonds werd geplaatst, bloeide de volgende dag en

droeg vruchten (Num. 17, 23). De dorre staf, die

vruchten draagt, is de maagd Maria, die Jesus Christus,

God en mens, ter wereld bracht.

Cfr. Honorius van Autun, bij Male, II, 149 ;
Künstle, I, 93.

975 .

Gedeon breidde een schapenvacht op de dorsvloer uit.

Op deze vacht viel de dauw van de hemel, zonder de

dorsvloer te bevochtigen. (Jud. 6, 36). De schapenvacht

is de H. Maagd die een Zoon ontving, de droog gebleven

dorsvloer is haar ongerepte maagdelijkheid.

Zowel de staf van Aaron als de vacht van Gedeon be-

horen tot de meest gebruikte beelden van Maria’s

maagdelijk moederschap.

Cfr. Honorius van Autun, bij M&le, II, 149 ;
Künstle, I,

93, 301 ; Molsdorf, 17, 23.

976 .

Gedeon’s vacht als beeld van Maria’s ongerepte maag-
delijkheid komt het eerst voor bij St. Bernardus :
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Nempe vellus est medium inter rorem et aream

(Sermo in cap. 12 Apoc.).

977 .

De stamboom van Jesse, oorspronkelijk de genealogie

van Christus, wordt tenslotte de genealogie van de

H. Maagd. Maria is dan de schoonste bloesem uit de

wortel van Jesse ;
wel draagt zij het Kind Jesus op haar

arm, doch zij is de hoofdpersoon, om haar groepeert

zich de glorierijke reeks van koninklijke voorvaderen.

Zie afb. 30, 31.

978 .

Stirps Jesse virgam produxit, virgaque florem,

Et super hunc florem requiescit spiritus almus.

Virgo Dei Genitrix virga est. Flos Filius eius.

De stam van Jesse bracht een twijg voort, deze twijg

een bloem, en op deze bloem- rustte God de H. Geest.

De Maagd en Moeder Gods is die twijg, de bloem is

haar Zoon.

(H. Fulbert van Chartres, responsorie op het feest van

O. L. Vrouwe Geboorte, volgens het brevier der Carme-

lieten en Dominicanen).

Cfr. Koenders, III, 197.

979 .

Op santjes uit latere eeuwen ziet men soms een zeer

verkorte vorm van de stamboom van Jesse : uit de

borst van Anna en Joachim ontspruiten takken, die

samen een bloem voortbrengen in wier kelk Maria

troont.

980 .

In de lofzang Languentibus in purgatorio wordt Maria

genoemd de sleutel van David, die de hemel opent,

Clavis David. qui coelum aperis.
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981 .

Maria als troon van Salomon is meer bekend onder de

benaming Sedes Sapientiae, zetel der Wijsheid. Maria
is gezeten, het Kind Jesus rust op haar schoot als op
een troon. Salomon was het toonbeeld der wijsheid.

Jesus is de eeuwige Wijsheid en Maria is Zijn troon.

In de Nederlanden is het vooral de Maasstreek, die

rijk is aan 13de en I4de-eeuwse voorstellingen der

Sedes Sapientiae. De kerk van St. Jean te Luik her-

bergt een beroemd voorbeeld daarvan. Ook de Maas-
trichtse St. Servaas en de kerk van St. Odiliënberg

bezitten beelden der Sedes Sapientiae. In het Noorden
noemen wij O. L. Vrouw van Renkum en O. L. Vrouw
van Eiteren te IJsselstein. Zie afb. 47.

982 .

In de patristische en vroegmiddeleeuwse literatuur is

het beeld van Salomon’s troon als Zetel der Wijsheid
met betrekking tot Maria een zeer gewild thema. Men
zie b. v. Petrus Damiani (1007-1072), eremiet nabij

Ravenna, later bisschop van Ostia en kardinaal. Salo-

mon’s troon bestond uit ivoor en goud, twee leeuwen
dienden als leuning en twaalf andere leeuwen stonden
opgesteld links en rechts van de zes treden. Het ivoor

is het beeld van Maria’s maagdelijkheid, het goud is de
haar overschaduwende Godheid of haar volmaakte
liefde. De beide leeuwen als leuningen worden verge-

leken ofwel met Johannes de Doper en Johannes de
Evangelist, ofwel met de aartsengel Gabriël en de
evangelist Johannes, ofwel met de beide tafelen der
Mozaische Wet. De twaalf leeuwen zijn de twaalf apos-

telen of twaalf voorvaderen der H. Maagd. De trappen
zijn het symbool van Maria’s deugden en de beide
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handen, die de troon vasthouden (3 Reg. 10, 19), zijn

God de Vader en God de H. Geest.

Adam van St. Victor (f 1180) dicht :

Tu thronus es Salomonis

Cui nullus par thronis

Arte vel materia. (Cfr. n° 1043).

983 .

Maria is de poort, waardoor de Koning der glorie

binnentreedt. Attolite portas, principes, vestras, et

elevamini, portae aeternales, et introibit Rex gloriae.

Opent Uwe poorten, o vorsten, en opent U, eeuwige

poorten, en ingaan zal de Koning der Glorie (Ps. 23, 7).

De liturgie bezigt dit psalmvers zeer zinrijk in het Gra-

duale van de votiefmis der H. Maagd gedurende de

Advent.

984 .

Voor Ezechiël’s beeld der gesloten poort, waardoor

geen man zal binnentreden, dat in verband gebracht

wordt met Maria’s maagdelijkheid, zie n° 993 vv.

985 .

Met Maria’s deugden worden de volgende verzen uit

het boek Ecclesiasticus in verband gebracht (24, 20 vv):

Sicut cinnamomum et balsamum aromatisans odorem

dedi, quasi myrrha electa dedi suavitatem odoris, et

quasi storax, et galbanus, et ungula, et gutta, et quasi

Libanus non incisus vaporavi habitationem meam, et

quasi balsamum non mistum odor meus. Ego quasi

therebinthus extendi ramos meos, et rami mei honoris

et gratiae. Ego quasi vitis fructificavi suavitatem

odoris, et flores mei fructus honoris et honestatis. —
Gelijk kaneel en welriekende balsem verspreidde ik

geur, gelijk uitgelezen myrrhe verspreidde ik zoete geur.

Als hars of nagelen of balsem, als geur van wierook in
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de tent. Als een terpentijnboom breidde ik mijne tak-

ken uit, mijn twijgen waren heerlijk en verlokkelijk ;

als een bloeiende wijnstok verspreidde ik lieflijke geu-

ren en mijn bloesem gaf heerlijke en rijke vrucht.

986 .

Op Maria worden de woorden van het Hooglied toege-

past : Hortus conclusus soror mea sponsa, hortus con-

clusus, fons signatus (4, 12). Een gesloten tuin is mijn

zuster bruid, een gesloten tuin, een verzegelde bron.

Beide beelden worden veelvuldig in verband gebracht

met de Onbevlekte Ontvangenis.

987 .

St. Ambrosius (Exhortatio ad virginitatem) past het

vers uit het Hooglied : Nigra sum sed formosa, zwart

ben ik, maar schoon (1, 5), toe op Maria. Zwart is zij

om het vlees, schoon om de maagdelijkheid.

988 .

Maria is de H. Stad, her nieuwe Jerusalem. Vidi civi-

tatem sanctam, Jerusalem novam, descendentem de

coelo a Deo, paratam sicut sponsam viro suo. Ik zag

de heilige stad, het nieuwe Jerusalem, nederdalende

van God uit de hemel, getooid als een bruid opgesierd

voor haar man. (Apoc. 21, 2). Dit vers van Johannes’

Openbaring dient als Introitus op het feest van de

verschijning der Onbevlekte Ontvangenis te Lourdes

(11 Februari).

989 .

Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei .Roemrijke dingen

worden van U gezegd, o stad Gods (Ps. 86, 2). Deze

tekst komt o. a. voor in het formulier voor de wijding

van een Mariabeeld.

Cfr. Pontificale Romanum.
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990 .

Het Graduale der Mis van O. L. Vrouw van de berg

Carmel volgens de ritus der Carmelieten zingt Maria

toe : Caput tuum ut Carmelus (Cant. 7, 5). Gloria

Libani data est ei, decor Carmeli et Saron (Is. 35, 2).

Uw hoofd is als de Carmelberg, de luister van de Liba-

non glanst over U, de schoonheid van Carmel en van

Saron is Uw deel.

991 .

De Orde der Carmelieten en haar liturgie beschouwt het

wolkje, dat de profeet Elias na de grote droogte uit de

zee zag opstijgen en dat de verlossing bracht in de nood

door een hevige regen, als een beeld van de H. Maagd.

...Nubecula parva quasi vestigium hominis, ascendebat

de mari... et facta est pluvia grandis. Een klein wolkje,

als het voetspoor van een mens, steeg op uit de zee...

en een hevige regen kwam. (3 Reg. 18, 42, 45). Duidelijk

komt dit beeld naar voren in de eigen praefatie der

Mis van O. L. Vrouw van de berg Carmel in het Missaal

der Carmelieten : ...Qui per nubem levem de mari

ascendentem, immaculatam Virginem Mariam beato

Eliae prophetae mirabiliter praesignasti... Die door

het kleine wolkje, dat uit de zee opsteeg, de onbe-

vlekte Maagd Maria op wondere wijze aan de zalige

profeet Elias aangeduid hebt...

Cfr. Koenders, III, 161 v.

992 .

Maria wordt vergeleken met de vurige wagen, waar-

mede Elias ten hemel voer : Wees gegroet, vurige wa-

gen, die het Woord draagt. Aldus het Mariaofïicie der

Griekse Kerk.

Cfr. Koenders, II, 223.
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993.

Maria wordt vergeleken met de gesloten poort van het
heiligdom, waarvan gesproken wordt door Ezechiël

(44. i v.).

1 . Et convertit me ad viam
portae sanctuarii exterioris,

quae respiciebat ad Orien-
tem : et erat clausa.

2. Et dixit Dominus ad me :

Porta haec clausa erit : et

non aperietur, et vir non
transibit per eam : quoniam
Dominus Deus Israël ingres-

sus est per eam, eritque

clausa.

994.

Toen bracht hij mij weer
naar de buitenste ooster-

poort voor het heiligdom
en deze was gesloten.

En de Heer zeide tot mij :

Deze poort moet gesloten

blijven, zij mag niet ge-

opend worden en geen man
zal door haar binnengaan,
want de Heer de God van
Israël is er door ingegaan,

dus moet zij gesloten blij-

ven.

Ook dit beeld ontmoeten wij bij Honorius van Autun :

Ezechiël ziet een steeds gesloten poort, waardoor
slechts de Koning binnentreedt en die nadat hij bin-

nengegaan is onmiddellijk weer gesloten wordt. Maria
is de poort des hemels, zij die voor, tijdens en na de
geboorte maagd bleef.

Cfr. Male, II, 149 ; Künstle, I, 93 ; Molsdorf, rqo v.
; Al-

berdingk Thijm. H. Linie, blz. 71.

995.

De bekende Vierge de Dom Rupert, een zandstenen
reliëf uit de 12de eeuw te Luik (Musée Curtius), draagt
deze passage van Ezechiël als randschrift. Zie afb. 48.

Cfr. J . Helbig, Art Mosan, I, tegenover p. 36 ; Ligtenberg,
Romanische Steinplastik, I, S. 57 ff.. Taf. IX ; Belgische
Kunstdenkmaler, I, 56 ff.. Taf. IX.
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996 .

Horen wij het commentaar van St. Hieronymus op

deze plaats van Ezechiël (Lib. 13, in cap. 44). Deze

poort, zegt hij, zal gesloten zijn, en niet geopend wor-

den. Treffend verstaan sommigen onder de gesloten

poort, waardoor alleen de Heer de God van Israël

binnentreedt,... de Maagd Maria, die zowel vóór het

baren als daarna maagd gebleven is.

Semper clausa manet porta.

Tarnen ex te proles orta

Cuius stat imperium.

Steeds gesloten blijft de poort, Doch uit U, o Maria,

kwam het kroost voort, welks rijk in eeuwigheid staat.

Anonymus Italus, de beata Maria virgine.

997».

St. Bernardus (Serm. II de Adv.) noemt Maria de weg

langs dewelke de Verlosser aankwam, via per quam
Salvator advenit.

Cfr. Alberdingk Thijm, H. Linie, blz. 71.

998 .

Esther’s verheffing tot koningin gold in de Middel-

eeuwen als een symbool van Maria’s opneming ten

hemel, zoals blijkt uit typologische handschriften en

uit de Hortus Deliciarum. Deze betekenis heeft zij ook

aan de Maria-portieken te Chartres et te Amiens.

999 .

Deze middeleeuwse typologie vinden wij nog terug op

een kopergravure van Catherina Klauber (Augsburg,

18de eeuw), waar Maria’s kroning geplaatst wordt

tegenover de kroning van Esther : Et posuit diadema

regni in capite eius et fecit regnare Esther.
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1000.

Ook Judith is het beeld van Maria. Het Graduale der

Mis van O. L. Vrouw van de Berg Carmel volgens de

ritus der Carmelorde zingt Maria toe : Tu gloria Jeru-

salem, tu laetitia Israël, tu honorificentia populi nostri.

Gij glorie van Jerusalem, gij blijdschap van Israël,

gij verheerlijking van ons volk. (Judith, 15, 10).

Cfr. Koenders, III, 160.

1001.

Het Epistel der H. Mis van het feest van Maria’s

Zeven Smarten (Vrijdag na Passiezondag) bevat de

lofprijzing van Judith, overgedragen op Maria (Judith,

13, 22, 23-25).

1002.

In het kader der middeleeuwse typologie wordt de

kroning van Bethsabe, evenals die van Esther, gezien

als voorafbeelding van Maria’s kroning in de hemel.

Evenals Salomon zijn moeder Bethsabe kroont, kroont

Christus Zijn moeder Maria.

Cfr. Fritz Haeberlein, R. D. K., I, 1517 en Abb. 6.

1003 .

Stalpart van de Wiele noemt de vrouwen van het Oude
Verbond nog in middeleeuwse typologische trant de
« ommetrecken » van Maria (Gulde-Jaers Feestdagen,

322). Een prent van Goltzius plaatst Maria tussen de

moeders uit het Oude Verbond, Eva, Sara, Lia, Rachel,

de moeder van Samson, Anna, die Samuel ter wereld
bracht en Elisabeth.

Cfr. Knipping, I, 273, en Afb. 190.

1004 .

Catherina Klauber vergelijkt op een der prenten uit
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haar serie, die de Lauretanische litanie in beeld brengt,

onder de titel Mater amabilis Maria met de vrouwen

uit het Oude Verbond. Esther pulchra nimis (Esther, 2),

Iuditha eleganti aspectu (Judith, 8), Rebecca decora

nimis (Gen. 24), Rachel venusta facie (Gen. 29). Maria

is echter boven deze alle beminnelijk, super omnes

amabilis.

1005.

Dezelfde kunstenares plaatst Judith, Barac en

Sisara (Jud. 4, 22) naast Maria als Virgo Potens, die

zij voorstelt met de maarschalkstaf in de hand.

1006.

Nabuchodonosor ziet in een droom een beeld uit allerlei

metalen samengesteld. Een steen, die op wonderbare

wijze van een berg loslaat, verbrijzelt het beeld. De

steen wordt tot een machtige berg en vervult geheel de

aarde (Dan. 2, 35). De steen is Jesus Christus, de

berg de maagd Maria. Aldus Honorius van Autun.

Het beeld komt ook voor in de Griekse liturgie.

1007.

Nabuchodonosor liet een afgodsbeeld oprichten, waar-

voor al zijn onderdanen in aanbidding moesten neder-

vallen. Ananias, Azarias en Misael weigerden echter

dit te doen, waarop zij in een vuuroven geworpen

werden. Op Gods bevel greep het vuur wel de omstan-

ders aan maar het spaarde de drie jongelingen. Zo

heeft ook de H. Geest de maagd Maria inwendig

verlicht en bevrucht, doch naar het uitwendige alle

zinnelijke begeerte van haar verre gehouden, aldus

Honorius van Autun.
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1008.

« Mozes herkende in het braambos het grote geheim

van Uw moederschap ; de jongelingen, staande temid-

den van het vuur zonder verbrand te worden, ook zij

waren een zeer treffende voorafbeelding van U, o

heilige en onbevlekte Maagd. » (Mariaoffkie der Griekse

Kerk).

Cfr. Koenders, II, 226.

1009.

Daniël werd, omdat hij de draak gedood had, in de

leeuwenkuil geworpen. De koning verzegelt de kuil om
Daniël te behoeden voor de Babyloniërs. Habacuc

echter brengt op wonderbare wijze, zonder het zegel

te verbreken voedsel aan Daniël. Als de koning na

zeven dagen ziet dat het zegel gaaf en de Profeet in

welstand is, laat hij hem vrij. Zo is ook Christus, zonder

het zegel van Maria’s maagdelijkheid te verbreken inge-

gaan in haar schoot ;
zonder datzelfde zegel te schenden

verliet Hij
,
het licht en het sieraad van het mensdom en

der engelen, wederom de maagdelijke schoot. Aldus

Honorius.

Cfr. Male, II, 149.

1010.

Al de door Honorius van Autun aangehaalde vooraf-

beeldingen, zie n° 1006-7, 1009, vinden wij terug aan

de linker zijportiek van de kathedraal van Laon.

Male, 1 . c., beweert dat de kunstenaar, die dit portaal

schiep, rechtstreeks zijn programma aan Honorius

ontleende. Wij moeten echter veeleer in deze overeen-

komst een product zien van de geestesgesteldheid en

de algemene opvatting van die tijd, waarop zowel

Honorius als de kunstenaar van Laon steunden.-
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IV

BIZONDERE GEGEVENS
UIT M ARIA’S LEVEN

1011.

De ontmoeting van Joachim en Anna bij de Gouden

Poort is een motief ontleend aan de apocriefe Evan-

geliën. Sinds de xode of ude eeuw is deze ontmoeting

het symbool van Maria’s ontvangenis in Anna’s moe-

derschoot. Later herinnert zij ook aan haar Onbevlekte

Ontvangenis. Zie afb. 43.

Cfr. Adolf Katzenellenbogen, R. D. K., II, 17Ö.

1012.

De lelie of de bloemen bij de blijde boodschap is oor-

spronkelijk niet anders als een aanduiding van het

jaargetijde, waarin deze gebeurtenis plaats greep, nl.

de lente. Volgens Molanus is zij echter een symbool van

Maria’s zuiverheid. In de Nederlandse kunst staat deze

lelie vrijwel steeds in een vaas, de Italiaanse kunste-

naars geven haar echter Gabriël in de hand.

Cfr. Molanus-Paquot, 274 v.

1013.

Soms zien wij, hoe bij de Annunciatie een straal van de

H. Geest op Maria neervalt, in welke straal Christus

als een klein kindje in de schoot Zijner moeder neer-

daalt. Molanus veroordeelt deze voorstelling en volgt
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daarbij het voorbeeld van Antoninus van Florence.

Volgens hem wekt deze voorstelling slechts herinnerin-

gen aan de opvatting van de ketter Valentinus, volgens

wie Christus’ lichaam niet in de moederschoot gevormd
werd, doch uit de hemel voortkwam.

Cfr. Molanus-Paquot, 70 v., 275 v.

1014.

Op een voorstelling der Annunciatie in Abraham van
der Mat, Meditatiën tot de H. Communie (Antwerpen,

1709) zendt de Drievuldigheid, tronende in een krans

van wolken en cherubijnen, een straal neer op Maria.

1015.

De eenhoornjacht, als symbool van Maria’s maagdelijk

moederschap, wordt in verband gebracht met de An-
nunciatie, zie n° 268, 426. Zo b. v. in de hoogvelden
boven de voorstelling van Maria in het brandende
braambos door Froment te Aix-en-Provence.

1016.

Maria’s bezwijming onder het kruis is een motief, dat

volgens Molanus ontleend is aan de visioenen van de
H. Brigitta : Tune ego (Maria) exinanita corrui in

terram (Revelationum Lib. IV, cap. 70). Het werd
door Benedictus XIV in navolging van vele geestelijke

schrijvers der vorige eeuwen, scherp afgekeurd.

Cfr. Molanus-Paquot, 443 v. ; Benedictus XIV, Commen-
tarius, II, cap. 55, p. 272 ss.

1017.

Volgens de Legenda Aurea zijn rozen en leliën, die na
Maria’s ten hemel opneming in haar graf gevonden
zouden zijn, een beeld der martelaren, engelen, belij-

ders en maagden.
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V

TYPOLOGIEËN VAN
M ARIA’S LEVEN

1018.

Maria’s geboorte.

Biblia Pauperum :

De engel houdt Balaam’s ezelin tegen. (Num. 24,17).

Speculum Humanae Salvationis :

1) Salomon’s tempel. (1. Reg. 6 s.).

2) De wortel van Jesse. (Is. 11, 1 s.).

3) De gesloten tempelpoort. (Ezech. 44, 2).

1019.

Maria’s opdracht in de tempel.

Speculum Humanae Salvationis :

1) Jephtah offert zijn dochters. (Jud. 11, 30 s.).

2) Vissers vinden een gouden plaat in zee en

schenken ze aan de tempel der zon. (Valerius

Maximus, IV, x, 7).

1020.

Verloving van Maria en Jozef.

Biblia Pauperum :

Isaak neemt Rebecca tot vrouw. (Gen. 24, 67).
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Speculum Humanae Salvationis :

1) De toren van David, met schilden bedekt.

(Cant. 4, 4).

2) De verloving van de jonge Tobias met Raguel’s

dochter Sara. (Tob. 7).

1021.

Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

Biblia Pauperum :

1) Jethro bezoekt Mozes. (Exod. 18, 6 v.).

2) De Leviet bezoekt zijn schoonvader. (Jud. 19,35.).

Verdere typologieën

:

De barmhartigheid en de waarheid ontmoeten

elkaar, de gerechtigheid en de vrede kussen zich.

Psalm 85, 11.

1022.

Maria als overwinnares van de duivel.

Speculum Humanae Salvationis :

1) Jahel doodt Sisera. (Jud. 4, 21).

2) Judith doodt Holofernus. (Jud. 13, 9).

1023.

Dood van Maria.

Diverse typologieën :

1) De dood van Sara, de echtgenote van Abraham.
(Gen. 23, 1).

2) De dood van Mozes’ zuster. (Num. 20, 1).

1024.

Maria’s ten hemel opneming.
Biblia Pauperum :

1) Abisag, de Sunamitische, wordt bij David ge-

bracht. (1 Reg. i, 3).
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2) Salomon doet zijn moeder aan zijn rechterhand

tronen, (x Reg. 2, 19).

3) Ahasverus neigt zijn scepter tot Esther en

schenkt haar gehoor. (Esther 8, 4).

Speculum Humanae Salvationis :

1) David voert de arke naar Jerusalem. (2 Sam.

6, i v.).

2) De apocalyptische vrouw, met de zon bekleed.

(Apoc. 12, x).

ox
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VI

DE NAAM VAN MARIA

1025.

De naam Maria betekent « welgevormd, schoon ». Al-

dus is althans de meest gangbare opvatting. Men zie

hiervoor v. Wijk, 26, alwaar literatuuropgave en an-

dere opvattingen, die de naam Maria niet van een

Semietische maar van een Egyptische stam afleiden.

1026.

De Kerkvaders en de geestelijke schrijvers leggen de

naam Maria op hun wijze uit. Volgens St. Anselmus
betekent hij Meesteresse der Zee, volgens St. Bernardus

Sterre der Zee, volgens S. Petrus Canisius de van de zee

komende gunstige regen, volgens Pater Salazar : Zij

die stralen of schichten schiet over de zee.

Cfr. Male, IV, 31.

1027.

Reeds in de nde eeuw wordt er melding gemaakt, dat

men Maria’s naam eert door het bidden van het

Magnificat en vier psalmen, wier beginletters tesamen

de naam Maria vormden :

Magnificat,

AdDominum, Ps. 119,

Retribue, Ps. 118, 17,
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In convertendo, Ps. 125,

Ad te levavi, Ps. 24.

Cfr. Kronenburg, Maria's Heerlijkheid, II, 161 ;
Koenders,

III, 213.

1028.

Men ziet in de Middeleeuwen Maria’s naam in de begin-

letters der namen van vijf edelgesteenten.

Margarita, parel

Adamas, diamant.

Rubinus, robijn.

Iaspis, jaspis,

Amethistus, amethist.

Cfr. v. Wijk, 103.

1029.

Jan Praet, een navolger van Jacob van Maerlant uit

de 14de eeuw, omschrijft in zijn Leeringhe der Salichede

de naam Maria aldus :

Mediatrix, middelinghe,

Auxiliatrix, helpe goet,

Reconciliatrix, vertroostinghe van allen vcrdriete,

Illuminatrix, verlichtinghe van graciën,

Amatrix Dei verissima, minninghe Gods.

Cfr. v. Wijk, 16 v.

1030.

Andere soortgelijke omschrijvingen zijn de volgende

Mediatrix, middelares,

Auxiliatrix, helpster,

Reparatrix, herstelster,

Imperatrix, heerseres,

Amatrix, moeder der liefde.

Mediatrix, middelares,

Auxiliatrix, helpster,

Reparatrix, herstelster,

Illuminatrix, vcrlichtster,

Adiutrix, hulpbrengster.
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De tweede vorm vond zelfs ingang in de liturgie, en

wel te Utrecht, waar de kanunniken van St. Marie het

op het feest der Onbevlekte Ontvangenis in de

tweede Vespers bij het Magnificat zongen.

Van St. Antoninus, aartsbisschop van Florence (f 1459),

is de volgende omschrijving afkomstig :

Mater universorum, Moeder van alle mensen,

Arca thesaurorum, Schatkist (der genaden),

Regina coelorum, Koningin der hemelen,

Iaculum inimicorum. Wapen tegen de vijanden,

Advocata peccatorum. Voorspreekster der zon-

daars.

Nog andere soortgelijke letterspelingen zijn :

Mediatrix Dei et hominum, Middelares tussen

God en de mensen,

Auxilium Christianorum, Hulp der Christenen,

Reparatrix vitae, Herstelster van het leven,

Inventrix gratiae, Vindplaats der genade,

Advocata peccatorum, Voorspreekster der zon-

daren.

Mediatrix, Middelares,

Advocata, Voorspreekster,

Refugium peccatorum, Toevlucht der zondaren,

Imago virtutum, Uitbeelding aller deugden,

Amor generis humani, Liefde van het menselijk

geslacht.

Ook bad men wel een reeks van vijf gebeden, waarvan

de beginletters de naam Maria vormden :

Mediatrix Dei et hominum... Middelares tussen

God en de mensen...

Alma Redemptoris Mater eximia... Verheven en

uitgelezen Moeder des Verlossers...

Regina coeli laetare cum jubilo... Koningin des

hemels, verheug U al jubelend...

454



Maria’s naam

Imperatrix et domina mundi... Keizerinne en

heerseresse der wereld...

Advocata miserorum... Voorspreekster der onge-

lukkigen...

Cfr. v. Wijk, 103 vv. ; Koenders, III, 215 v.

1031.

Caesarius van Heisterbach (t 1240) weidt in een homilie

zeer uitvoerig uit over de samenstelling van de naam
Maria. Deze naam bestaat uit drie klinkers en vijf

letters. In het drietal klinkers ziet hij het geloof van

Maria aan de H. Drievuldigheid aangeduid en in de vijf

letters de onderhouding der wet van Mozes. In de ver-

binding van drie en vijf ziet hij de acht zaligste momen-

ten van Maria gesymboliseerd, enz. Allerlei eretitels

verbindt hij met de vijf letters van Maria’s naam, b. v.

:

Mater Alma Redemptoris Incentivum Amoris,

Zoete Moeder des Verlossers, die tot liefde dringt.

Maria Advocata Renatorum Imperatrix Angelorum,

Maria, voorspreekster van de wedergeborenen, kei-

zerinne der engelen.

Mater Altissimi Regis, Integritatis Auctrix,

Moeder van de allerhoogste Koning, bron der zuiver-

heid.

Multum Amabilis Regi lesu Altissimo,

Veelgeliefde van de allerhoogste Koning Jesus

Christus.

Mater Anna Radice Iesse Adorta,

Haar moeder was Anna, en zij was ontsproten uit de

stam van Jesse.
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Magis Astris Refulgens Iubare Admirabili,

Schitterender dan de sterren in haar wonderbare

glans.

Cfr. v. Wijk, ioi w.

1032.

Guillermus de Deguilleville, prior der Cisterciensen

van Chalis bij Senlis (f na 1358) is de vervaardiger van

een gedicht van vijf strophen, waarvan alle woorden

respectievelijk met een m, een a, een r, een i en een a

beginnen. Curiositeitshalve laten wij het hier volgen.

CORONA MARIAE

Misericors mitissima,

Mire mansuetissima.

Mater misericordiae,

Miranda micantissima,

Magna.magnarummaxima,
Magnae magnificentiae,

Mensuratix modestiae,

Ministratrix munditiae,

Mundum mundans mundis-
sima,

Malleatrix miseriae,

Mitigatrix maestitiae,

Mentio manifestissinia.

Advocata admittenda,

Audienda attollenda,

Alta aula angelorum,
Adiutrix aspicienda,

Attendenda, appetenda,

Angariis adversorum,
Assidua arcanorum
Apprehensiva altorum,

Appelanda ad agenda,

Amore adunatorum,
Amatrix ac aliorum
Adiuvatrix amplectanda.

Regno regni regulatrix,

Regnans, reconciliatrix,

Reorum requirentium,

Repulsorum revocatrix,

Relapsorum revelatrix,

Robur rectum ruentium,

Reiectorum refugium,

Reatuum remedium,
Requiei restauratrix,

Rhinoceros rebellium,

Romphea resistentium,

Rigidorum recurvatrix.

Iudicis in iudicio,

Iustitiam imperio,

Inolita inclinare,

Intraneo initio,

lesu iuris indicio,

Intercedens imperare,
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lllico illuminare, Anxii accusatoris.

Inopinanter iuvare.

Impulsos infortunio,

Inducias impetrare

Iustificando impio.

In iam inceptis instare.

Animarum artatoris,

Adnihilans allegata,

Aurorae assimilata,

Aureolis adornata,

Altissimi altioris,

Astans adest appellata,

Altissimi amatoris,

Almo amplexu amoris.

Ac abesse abnegata,

Actus agit adiutoris.

Astricta, amans, amata,

Cfr. v. Wijk, 119, waar meer dergelijkc voorbeelden te

vinden zijn.

Het Maria-monogram komt in navolging van de afge-

korte naam Jesus sterk op de voorgrond in de periode

der Barok. Het werd door beeldhouwers en stuc-

werkers met weelderig krulwerk uitgevoerd en soms,

gelijk op het Maria-altaar in de St. Petrus en Paulus-

kerk te Mechelen, geplaatst bij een brandend hart,

waardoor de overeenkomst met het Jesus-monogram

nog groter werd.

Het Maria-monogram is echter reeds veel ouder, want

het komt al voor op een miniatuur in het Evangelia-

rium van Uta.

Cfr. Beissel, Afb. 79.

1033.

1034.
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VII

DE GROTE
MARIA - ANTIFONEN

1035.

In het Salve Regina wordt Maria genoemd de koningin,

de moeder van barmhartigheid, ons leven, onze zoet-

heid en onze hoop, tevens is zij onze pleitbezorgster.

Salve regina, mater misericordiae,

Vita, dulcedo et spes nostra, salve...

Eia ergo, advocata nostra,

Illos tuos misericordes oculos ad nos converte...

Als dichter van deze antiphoon wordt beschouwd de

monnik Hermannus Contractus (1013-1054).

Oorspronkelijk luidde de beginregel van deze antiphoon:

Salve, regina misericordiae,

gegroet, koningin der barmhartigheid.

Later eerst krijgt hij de tegenwoordige gedaante :

Salve, regina, mater misericordiae.

Gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid.

Wij vinden deze vorm overigens reeds op een klok te

Moissac uit het jaar 1270.

1036.

In de antiphoon Alma Redemptoris mater, van dezelf-
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de dichter, wordt Maria genoemd de open deur des

hemels en de sterre der zee :

Alma Redemptoris mater, quae parvia coeli

Porta manes et stella maris, succurre cadenti

Surgere qui curat populo...

1037.

In het Ave regina coelorum wordt Maria achtereen-

volgens aangesproken als, koningin der hemelen, heer-

seresse der engelen, wortel, deur, waaruit voor de

wereld het licht is opgegaan, glorierijke maagd, boven

allen lieflijk, allerschoonste.

Ave, regina coelorum.

Ave, domina angelorum,

Salve radix, salve porta,

Ex qua muudo lux est orta.

Gaude Virgo gloriosa,

Super omnes speciosa :

Vale, o valde decora.

Et pro nobis Christum exora.

1038.

Ook de Maria-antiphoon van de Paastijd noemt Maria

koningin des hemels :

Regina coeli, laetare, alleluia !
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VIII

MARIATITELS IN HYMNEN,
GEZANGEN EN TROPEN

1039.

Deze Mariatitels, zo groot in aantal, dat wij er slechts

een bescheiden keuze uit doen, zijn van onderscheiden

karakter. Er zijn hymnen, waarvan gehele strofen

bestaan uit aaneenrijgingen van reeds van elders

bekende benamingen van Maria, ontleend aan de

H. Schrift, de liturgie en de volksdevotie, zie bv. n°

1040-42 e. a. Andere geven blijk van echt dichterlijk

gevoel, zie n° 1043-4, I053< I059 >
motieven, die in

hymnen voorkomen, maken soms een historische

ontwikkeling door, zie n° 1050 w. Tenslotte zijn er

vele, vooral onder de tropen, die meer in de breedte

dan in de diepte gaan, en vaak niets anders zijn, dan

een losse aaneenschakeling van benamingen, die meer

door behoefte aan ruimtevulling, dan door dichterlijke

of religieuse ontroering ontstaan zijn.

Zie verder o. a. Dom M. Boval O. S. B., Les litanies de

Lorette, Charleroi-Paris, 1946, p. 25 ss., L’Hymnologie
Mariale.

1040.

Tu fenestra, porta, vellus. Gij venster, poort, vacht.

Aula, domus, templum, tel- Zaal, huis, tempel, aarde,

lus,

Virginitatis lilium,
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Et rosa per martyrium ;
En roos door het marte-

laarschap,

Hortus clausus, fons horto- Gesloten hot, bron der

rum. tuinen.

Venerabilis Petrus Cluniacensis (1092-1156), Prosa in

Kat. Domini, 37 vv.

1041.

Rubus urens, Brandend braambos.

Non comburens,
Vas signatum,

Vas ditatum,

Vas imbutum melle et

balsamo...

Aaron arida

Virga florida,

Nuce sapida,

Stirpe gravida

Nucem quam tulisti visce-

ribus.

Guido van Arezzo O. S. B.

1042.

Radix sancta, radix viva.

Flos, et vitis, et oliva,

Quam nulla vis insitiva

Iuvit ut fructificet

;

Lampas soli, splendor poli,

Qui splendore praees soli...

dat met verteert,

verzegeld vat,

vat vol rijkdom,

vat vol honing en balsem...

Roede van Aaron,

dor en toch bloeiende,

smakelijk van kern,

zwanger van kroost,

dat gij als een kern in uw
boezem gedragen hebt.

(995-1050).

Heilige, levende wortel,

bloem, wijnstok en olijf-

boom,
door geen enting tot

vruchtdragendheid ge-

bracht ;

toorts der aarde, glans des

hemels,

die in gloed de zon over-

treft.

Adam van St. Victor (f 1180).
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1043.

Salve, Mater Salvatoris,

Vas electum, vas honoris,

Vas coelestis gratiae

;

Ab aeterno vas provisum,

Vas insigne, vas excisum

Manu sapientiae !

Salve, Verbi sacra parens.

Flos de spina, spina carens,

Flos spineti gloria !

Nos spinetum, nos peccati

Spina sumus cruentati,

Sed tu spinae nescia.

Portaclausa, fonshortorum,

Cella custos unguentorum,

Cella pigmentaria :

Cinnamomi calamum,
Myrrham, tus et balsamum
Superas fragrantia.

Salve decus virginum,

Restauratrix hominum,

Gegroet, Moeder des Ver-

lossers,

Uitverkoren vat, vat der

ere,

vat der hemelse genade ;

vat van eeuwigheid voor-

zien,

roemrijk vat, vat door de
hand

der eeuwige Wijsheid ge-

vormd !

Gegroet, heilige moeder van
het Woord,

bloem van de doornen, van
doornen vrij,

roem van de doornstruik.

Wij zijn de doornstruik, wij

zijn

gewond door de doorn der

zonde,

gij echter kent die doorn

niet.

Gesloten poort, bron der

tuinen,

voorraadkamer der reuk-

werken,
voorraadkamer der genees-

middelen :

boven kaneel en myrrhe,

boven wierook en balsem

gaat Uw geur.

Gegroet, schoonheid der

maagden,
herstelster der menselijke

natuur,
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Salutis puerpera

;

Myrtus temperantiae.

Rosa patientiae.

Nardus odorifera !

Tu convallis humilis.

Terra non arabilis,

Quae fructum parturiit

;

Flos campi, convallium

Singulare lilium,

Christus ex te prodiit.

Tu caclestis paradisus

Libanusque non incisus,

Vaporans dulcedinem :

Tu candoris et decoris,

Tu dulcoris et odoris,

Habes plenitudinem.

Tu thronus es Salonionis,

Cui nullus par in thronis

Arte vel materia :

Ebur candens castitatis,

Aurum fulvum caritatis

Praesignant mysteria.

Palmam praefers singula-

rem ;

Nee in terris habes parem,

Nee in coeli curia ;

moeder van het heil,

myrtestruik der matigheid,

roos van geduld,

geurige nardus.

Gij zijt het nederige dal,

de niet te ploegen grond,

die de vrucht voortbracht.

Bloem des velds, uitgelezen

lelie der dalen,

uit U kwam Christus voort.

Gij zijt het hemels paradijs

en een zuivere wierook,

zoete geuren verspreidend ;

bij U is de volheid

van schittering en schoon-

heid,

van zoetheid en geur.

Gij zijt de troon van Salo-

mon,
aan wie geen andere troon

gelijk is,

noch in kunst noch in stof :

het blanke ivoor immers is

de
voorafbeelding Uwer onbe-

grijpelijke zuiverheid,

en het geelglanzende goud

is het beeld Uwer liefde.

Uwer is een bijzondere zege-

palm,

aan U toch is niemand ge-

lijk, noch

op de aarde noch in het

hemelse hof

;
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Laus humani generis,

Virtutum prae ceteris

Habes privilegia.

Sol luna lucidior,

Et luna sideribus
;

Sic Maria dignior

Creaturis omnibus.

Lux eclipsim nescia

Virginis est castitas

Ardor indeficiens,

Immortalis caritas.

Salve, mater pietatis,

Et totius Trinitatis

Nobile triclinium,

Verbi tarnen incarnati

Speciale maiestati

Praeparans hospitium !

O Maria, stella maris,

Dignitate singularis

Super omnes ordinaris

Ordines coelestium :

In supremo sita poli.

Gij, lof van het menselijk

geslacht,

munt in deugden boven
allen uit.

De glans der zon is schit-

terender dan die der

maan.
En de maan schijnt lichter

dan de sterren :

zo is ook Maria waardiger

dan alle overige schepselen.

Een licht dat nimmer wordt
verduisterd

is de zuiverheid der maagd,
een nooit verminderende

gloed
haar onsterfelijke min.

Gegroet, moeder aller hei-

ligheid

en edele woonstede
van geheel de Drievuldig-

heid,

die echter voor de majesteit

van het vleesgeworden
Woord

een bijzondereverblij fplaats

bereid hebt !

O Maria, sterre der zee,

uitgelezen van verheven-

heid,

boven alle hemelse rangen

is Uw plaats.

Wonend in het hoogste der

hemelen
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Nos commenda tuae proli,

Ne terrores sive doli

Nos supplantent hostium.

wil ons aanbevelen aan Uw
Zoon,

opdat geen verschrikkingen

noch listen der vijanden

ons deren.

In procinctu constituti,

Te tuente simus tuti,

Pervicacis et versuti

Tuae cedat vis virtuti,

Dolus providentiae.

Jesu,Verbumsummi Patris,

Serva servos tuae matris,

Solve reos, salva gratis.

Et nos tuae claritatis

Configura gloriae.

Adam van St. Victor (t

Mariae Virginis.

Mogen wij, op onze hoede

zijnde,

veilig zijn, onder Uwe
schutse ;

de kracht van de halstarri-

ge en listige vijand

wijke voor Uw macht,

zijn list voor Uw voorzie-

nigheid.

Jesus, Woord des eeuwigen

Vaders,

behoed de dienaren Uwer
moeder,

vergeef de schuldigen, ver-

los hen genadiglijk,

en maak ons gelijk

aan de heerlijkheid van Uw
schittering.

1180), In nativitate beatae

1044.

Men vergelijke hiermede de volgende strophen van een

onbekend engels dichter der 12de eeuw.

Flos cxcellens, flos beatus
Mundi pratis est sublatus,

Hac in die stat plantatus

Summo coeli solio.

Luce floret hodierna

Flore jugi ad superna
Iura dat in Filio.

Rubum ignis lator legis,

Virgam Aaron, sceptrum
regis

David tenet hodie ;

Vellus olim fusum rore

Rorem sentit novo more
Gedeonis acie.
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Felix spina,

Felix rosa,

Hujus spinae filia,

Quae divina

Gioriosa

Scandit domicilia !

Haec peccati caret spina ;

Spinam mundat virtus trina,

Dans ex spinis lilia.

Sine spina stat spinetum

Fronde, flore, fructu laetum

Ex hac eius filia.

(In Assumptione Beatae Mariae Virginis).

1045.

In de hymne O gioriosa virgimim (commune festorum

B. M. V., hymnus ad laudes) lezen wij :

Tu Regis alti janua Gij, poort van de verheven

Koning

et aula lucis fulgida... en hemelzaal, schitterend

van licht.

1046.

Een hymne uit het brevier der Birgittinessen looft Ma
ria aldus :

O lucerna clarissima,

Quae totam mundi machi-

nam,
Obumbratam caligine,

Suo lustrabat lumine.
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Ramum columba deferens

Noe signum clementiae,

Mariae typum gesserat

Spem afferentis veniae.

De duif, die Noë de twijg

bracht
als teken der barmhartig-

heid,

was een voorafbeelding van
Maria,

die ons de hoop op vergif-

fenis bracht.

1047.

In de wekelijkse hulde aan de H. Maagd aan het einde

der Completen van Vrijdag, die in het brevier der

Augustijnen voorkomt, wordt Maria genoemd Tu

veniae vena, Gij zijt de bron der vergiffenis. Dezelfde

betiteling komt voor in een Duitse troop op het San-

ctus, daterende uit de 14de eeuw.

Cfr. Hoenders, I, 85.

1048.

In een troop op het Kyrie, in

in zwang, lezen wij :

O Maria, lux, luminum

Lumcn precare Filium...

Radix Iesse, fons veniae,

Mater misericordiae

Medicina peccatorum,

Porta clausa, fonshortorum.

de 16de eeuw in Frankrijk

O Maria, licht, smeek Uw
Zoon,

Die aller lichten licht is...

Wortel van J esse, bron der

vergiffenis,

en moeder van barmhartig-

heid.

Artsenij der zondaren,

gesloten poort, bron der

hoven.

1049.

In een i3de-eeuwse Engelse troop op het Sanctus wordt

Maria genoemd :

Portusnaufragantissaeculi. Haven der schipbreuk lij-

dende wereld.
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1050.

Een der meest bekende titels van Maria is Sterre der

Zee. Haar grote verspreiding dankt zij waarschijnlijk

aan de beroemde hymne Ave maris stella, waarvan de

beginstrophe luidt :

De dichter van deze aloude hymne, die haar plaats

kreeg in de liturgie, is niet bekend. In dit verband zijn

o. m. genoemd de namen van Venantius Fortunatus,

bisschop van Poitiers (530-609) en van Hermannus

Contractus (1013-1054). Deze laatste veronderstelling

lijkt niet zeer geloofwaardig, temeer daar Hermannus

Contractus meerdere termen van zijn Alma Redempto-

ris Mater aan de hymne Ave maris stella schijnt te ont-

lenen. Zie n° 1036. In elk geval schijnt zij reeds in de

karolingische tijd bestaan te hebben.

Staat de naam van de maker niet vast, evenmin is men

het eens over de herkomst van de benaming Stella

maris. De meest aannemelijke is deze : de H. Hiero-

nymus trachtte in zijn werk Liber interpretationis

Hebraicorum nominum (omstreeks 390) een verklaring

te geven van de naam Maria, en hij vertaalt deze dan

als « stilla maris sive amarum mare, druppel der zee

of bittere zee ». Deze passus werd door de latere af-

schrijvers meestal overgenomen als „stella maris sive

amarum mare » sterre der zee of bittere zee ». Het moge

prozaïsch aandóen, toch is het alleszins waarschijnlijk,

dat de zo poëtische titel der H. Maagd, sterre der zee,

berust op een foutieve afschrijving der vroegmiddel-

eeuwse copiisten. Ook bij Eucherius van Lyon (f om-

Ave maris stella,

Dei mater alma,

Atque semper virgo,

Felix caeli porta.

Ave, Ster der zeeën.

Moeder Gods vol mildheid.

Altijd maagd toch blijvend,

Zaalge poort des hemels.
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streeks 450) vinden we de betekenis stella (stilla) maris

terug. Isidorus van Sevilla gaat verder en verklaart

de naam Maria als illuminatrix sive stella maris, ver-

lichtster of sterre der zee. Hij bezigt welbewust het

woord stella, niet stilla. Op hem steunen weer de eer-

biedwaardige Beda (674-735), Walafried Strabo (f 849),

Rhabanus Maurus (t 856), en Hinkmar van Reims

(t 882), die allen de term stella maris gebruiken. In de

latere Middeleeuwen kennen de geestelijke schrijvers

veelal geen andere betekenis van de naam Maria dan

stella maris.

1051.

Waarschijnlijk werd Maria reeds in de nde eeuw door

de schippers onder de titel Stella Maris als patrones

aangeroepen.

Cfr. v. Wijk, r 2.

1052.

In onze eigen letterkunde noemen wij Stalpart van der

Wielen, die de hymne Ave maris stella vertaalde. De
eerste strophe luidt bij hem aldus :

Heldre zeester ! Moeder
Van den besten Hoeder !

Maagd altijd gebleven !

Poort van ’t eeuwigh leven !

Vondel noemt Maria de Zeestar in zijn Opdracht aan

de H. Maaght

:

O Zeestar ! licht mij zoo in ’s werelts nacht.

Dat Iesus’ troost my aenblicke in Marye...

1053.

De weerklank der hymne Ave maris stella beluisteren

wij bij talrijke middeleeuwse dichters en schrijvers. Wij
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noemen slechts Notker Balbulus (t 912), St. Bernardus

van Clairvaux (t 1153), Adam van St. Victor (t 1180)

en Paus Innocentius III (t 12x6).

Wij laten hier in dit verband een gedeelte volgen van

een gedicht van Adam van St. Victor : In Assumptione

Beatae Mariae Virginis :

Ave, Virgo singularis,

Mater nostri Salutaris,

Quae vocaris Stella Maris,

Stella non erratica :

Nos in huius vitae mari

Non permitte naufragari

Sed pro nobis Salutari

Tuo semper supplica.

Saevit mare, fremunt venti,

Fluctus surgunt turbulenti,

Navis currit, sed currenti

Tot occurrunt obvia ;

Hic sirenes voluptatis,

Draco, canis, cum piratis

Mortem paene desperatis

Haec intentant omnia.

Post abyssus nunc ad
coelum

Gegroet, uitverkoren

maagd,
Moeder van onze Verlosser,

die genoemd wordt sterre

der zee,

geen dwaalster,

behoed ons in de zee van
dit leven

voor schipbreuk

en wil voor ons steeds voor-

bidden
bij de Heiland, Uw Zoon.

Zeeën woeden, winden
loeien,

hoog rijzen de kokende
golven,

maar het schip gaat zijn

weg,
ondanks alle klippen en

gevaren.

Hier lokken de sirenen der

wellust,

elders zijn het de draak,

honden
en piraten, die alles op de

waagschaal stellen om het

te belagen.

Nu sleuren de golven het

vaartuig in de diepte, dan

470



Maria in hymnen, gezangen en tropen

Furens undafejtphaselum,

Nutat malus, fluit velum,

Nautae cessat opera.

Contabescit in his malis

Homo noster animalis :

Tu nos, mater spiritalis,

Pereuntes libera.

1054.

weerverheffen zij het hemel-

hoog, de mast wankelt, het

zeil fladdert op de wind,

machteloos staat de stuur-

man.
Te midden van al deze ram-
pen schieten onze menselij-

ke krachten te kort. Gees-

telijke moeder, red ons, die

dreigen ten onder te gaan.

St. Petrus Damiani (f 1072) spreekt in zijn hymne bij

Maria’s ten hemel opneming de Moeder des Heren

aldus aan :

Gaudium mundi, nova stel- Vreugde der aarde, nieuwe

la coeli, ster des hemels, die de Zon

Procreans solem... .voortbrengt.

1055.

In de hymne, O gloriosa virginum wordt Maria even-

eens met een ster vergeleken :

O gloriosa virginum O glorierijkste aller maag-

Sublimis inter sidera... den, verheven boven het

sterrenheer...

1056.

In een hymne van het dichterlijke brevier der Birgit-

tinessen lezen wij :

Tu luna, carens nebula, Gij maan, onomfloerst van
wolken,

Superni Solis radius... straal der allerhoogste

Zonne.
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1057 . «

Een antiphoon, gezongen bij de kaarsenprocessie, op

Maria Lichtmis noemt Maria de hemelse deur : ample-

ctere Mariam, quae est coelestis porta.

1058 .

In de bovenaangehaalde hymne in het Birgittijnse

brevier lezen wij nog :

Tu cristallinus thalamus O kristallijnen bruidsver-

Quo residens Rex gloriae. trek, waarin de Vorst der

glorie woont.

1059 .

Het Officie der Carmelieten bidt na Vespers en Com-

pleten de volgende dichterlijke Maria-antiphoon :

Ave, stella matutina,

Peccatorum medicina,

Mundi princeps et regina.

Virgo sola digna dici,

Contra tela inimici

Clypeum pone salutis

Tuae titulum virtutis.

Wees gegroet, o Morgenster,

artsenij tegen de zonde,

vorstin en koningin der

wereld.

Gij, als enige de erenaam

van maagd waardig,

beschut ons tegen deschick-

ten van de vijand,

met als heilzaam schild

de dekmantel Uwer sterkte.

Tu es enim virga Jesse

In qua Deus fecit esse

Aaron amygdalum,
Mundi tollens scandalum.

Tu es area compluta

Gij toch zijt de stam van

J esse,

waaruit God heeft doen ont-

spruiten,

de amandelstaf van Aaron,

die der wereld boosheid

wegnam.

Gij zijt de bevochtigde

dorsvloer
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Caelesti rore imbuta
Sicco tarnen vellere.

Tu nos in hoe carcere

Solare propitia

Dei plena gratia.

O sponsa Dei electa,

Esto nobis via recta

Ad aeterna gaudia,

Ubi pax est et gloria.

Tu nos semper aure pia

Dulcis exaudi Maria.

van hemels dauw bedropen,

doch de schapenvacht bleef

droog.

Wil ons in des levens kerker

genadiglijk vertroosten

Gij, vol van Gods genade.

O uitgelezen bruid des

Heren,

wees voor ons een rechte

weg
naar de eeuwige vreugden
waar ons vrede wacht en

glorie.

Wil ons liefderijk verhoren,

O zoete Maagd Maria.

Hierbij valt op te merken, dat na de eerste strophe een

versregel is uitgevallen. Deze moet luiden Esto nobis

disciplina, wees Gij ons tot leerschool. Deze antiphone

wordt toegeschreven aan Petrus Venerabilis, abt van

Cluny (t 1156).

Cfr. Blume-Dreves, Analecta hymnica medii aevi, Leipzig,

1889-1915, XLVII, 243.

1060.

In de reeds eerder aangehaalde hymne van de H. Pe-

trus Damiani wordt Maria

Aula caelestis speciosa

Regis,

Fulta septenis Sophiae

columnis

nog geroemd als

Rijkgetooide hofzaal van
de hemelse Koning,

geschraagd door de zeven

zuilen van de Wijsheid.

1061.

De Hymne O gloriosa domina noemt Maria het venster

des hemels : caeli fenestra facta es.
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1062.

In dezelfde hymne heet zij de poort van de hoge

Koning en de stralende zaal van het licht :

Tu Regis alti ianua
Et aula lucis fulgida.

1063.

Een liturgisch curiosum, uitsluitend aan de Nederlan-

den eigen, leeft aldaar voort in het officie der Francis-

canen en der Kruisheren, n. 1 . het zingen van de anti-

phone Haec est praeclarum vas na de H. Mis. Een
legende,voorkomende in een handschrift van omstreeks

1500 in het Bisschoppelijke Museum van Haarlem,
verhaalt, dat dit gebed, dat als afweermiddel tegen een

haastige en onvoorziene dood gold, tijdens een hevi-

ge pestepidemie door een engel werd geopenbaard aan
een priester in een dorp bij Loenen. Toen men daarop
deze antiphone na de H. Mis zong nam de pest een

einde. Een andere lezing derzelfde legende laat de
engel, die deze antiphoon openbaarde verschijnen in

een vrouwenklooster. Een ander handschrift, eveneens
van rond 1500, localiseert de openbaring van deze anti-

phoon in een vrouwenklooster te Weerselo in Twenthe;
daar zou geen engel verschenen zijn, doch de H. Maagd
Maria zelf, die het gebed leerde aan « eyner jufferen,

de er innychliken plach te denen in eynen doester in

den stichte van Utrecht in der Twente by Oldensel,

Werslo ghenomet als dar grote pestilencie was ». Wij
laten hier de tekst dezer antiphoon, rijk aan beeld-

spraak, volgen.

Haec est praeclarum vas
Paracleti Spiritus Sancti

;

haec est gloriosa civitas

Dei ; haec est mulier virtu-

Deze is de luisterrijke woon-
stede van de Trooster, de
H. Geest ; deze is de stad

Gods vol glorie, deze is de
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vrouwe der sterkte, die de

kop der slang vertrapte. Zij

is schitterender dan de zon,

schoner dan de maan, lief-

lijker dan de morgenstond,

flonkerender dan de ster-

ren. Laten wij zondaren
godvruchtig tot haar nader

treden, op onze schuldige

borst kloppen, zeggende :

Heilige, heilige, heilige Ma-
ria, onze goedertierene en

liefderijke vrouwe, maak
ons, door uwe gebeden be-

vrijd van pest en plotselin-

ge dood en van alle ramp-
spoeden, deelachtig aan de
hemelse glorie.

Vanuit Noord-Nederland vond deze antiphoon in-

gang in de Zuid-Nederlandse kloosters. De Francisca-

nen der Nederlandse provincie baden het tot voor kort

dagelijks na de conventuele H. Mis. Ook in sommige
Belgische kloosters is het nog in gebruik, al heeft het er

ook niet meer zijn traditionele plaats na de H. Mis.

Slechts in de Orde der Kruisheren bleef de traditie

naar haar oude vorm in de Nederlandse en Belgische

kloosters bewaard.

1064.

Maria is de bron, waarin de schulden worden afge-

wassen.

Fons es patens qui culpas abluis.

(Johannes, abbas Landeveniensis, Rythmus : Lan-

guentibus in purgatorio...).

turn, quae contrivit caput
serpentis. Haec est sole

splendidior, luna pulchrior,

aurora rutilantior, stellis

praeclarior. Hanc peccato-

res devote adeamus, rea

pectora tundamus, dicen-

tes : Sancta, sancta, sancta

Maria, clemens et pia Do-
mina nostra, fac nos tuis

precibus a peste et subita-

nea morte et ab omni tri-

bulatione liberatos, consor-

tes caelestis gloriae.
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1065.

In de hymne Stabat Mater wordt Maria de bron der

liefde genoemd :

Eia mater, fons amoris...

1066.

Guido van Arezzo O. S. B. (995-1050) spreekt aldus tot

Maria :

O vallis humilis

Non arabilis

Neque satilis,

Tarnen fertilis,

Coeli fecundatur a pluvia.

O nederige vallei, die geploegd noch bezaaid wordt,

die echter vruchtbaar wordt door hemelse dauw.

1067.

Een reeks Maria-symbolen, die wij in het voorgaande

bijna alle reeds ontmoetten en die in latere eeuwen

met de Onbevlekte Ontvangenis in verband gebracht

wordt, zijn de zgn. Laudes Marianae. Zij zijn deels

ontleend aan de bijbelse typologie, deels aan de oudere

schrijvers en Kerkvaders, deels aan de litanie van

Loreto. Het zijn de volgende :

electa ut sol
;
Cant. 6,

pulchra ut luna
;
ibid.

quasi aurora consurgens ; ibid.

cypressus in monte ; Eccli. 24,

puteus aquarum viventium ;
Cant. 4.

porta caeli ; Gen. 28,

civitas Dei
;
Ps. 45,

hortus conclusus ; Cant. 4,

turris eburnea ; Cant. 4,

turris Davidica ;
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fons signatus ; Cant. 7,

lilium inter spinas ;
Cant. 2,

speculum sine macula ; Sap. 7,

stella maris ;

oliva speciosa ; Eccli. 24,

fons hortorum ; Cant. 4,

quasi cedrus exaltata sum ;
Eccli. 24,

plantatio rosae in Iericho ; ibid.

Zie verder n° 1082 en afb. 51-2.

Cfr. G. \V. v. Heukelum, De Kerk van J utphaas, blz. 49 v.

;

Nieuwbarn, Het Roomsche kerkgebouw, 101 v. ; Cloquet,

Iconographie chrétienne, 135 v. ; Beissel, Die Verehrung

Marias, 343 ;
Kronenburg, Maria’s Heerlijkheid, V, 620 ;

Male, IV, 44 ;
Molsdorf, 143 ;

Künstle, I, 651 ; Knipping,

II, 9 vv.

1067».

Op een uit het begin der 16de eeuw daterend wand-

tapijt in de kathedraal van Reims, dat de jonge Maria

voorstelt, gezeten vóór haar weefstoel en omgeven

door de Laudes Marianae (zie afb. 52), vat een op-

schrift deze laatste als volgt samen :

Marie, vierge chaste, de mer estoille,

Porte du ciel, comme soleil eslevé,

Puis de vive eaue, ainsy que lune belle.

Tour de David, lis de noble value,

Cité de Dieu, clair mirouer non pollue,

Cedre exalté, destillante fontaine,

En ung jardin fermé est resolue,

De besognier et fy est pleine.
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IX

DE LITANIE VAN LORETO

1068.

Over het ontstaan der litanie van Loreto, zie Koenders,

II, 332 vv. en vooral Dom M. Boval O. S. B., Les Li-

tanies de Lorette, Charleroi-Paris, 1946.

De aanroepingen der tegenwoordige Lauretaanse lita-

nie zijn ontleend aan de H. Schrift, maar vooral ook

aan de hymnen.

Een oudere vorm, gedrukt in 1576, bestaat geheel uit

ontleningen aan de H. Schrift. Wij laten haar hieronder

volgen, met weglating van het Kyrie eleison en de

overige algemene aanroepingen en smeekbeden aan het

begin en aan het einde, die in dit verband van geen

belang zijn.

Gen. 3, 20. Mater viventium, Moederder levenden.

Eccli 24. 24. Mater pulchrae Moeder der schone

1069.

1070.

Ibid.

dilectionis,

Mater sanctae spei,

liefde.

Moeder der heilige

Gen. 2, 8. Paradisus volupta-

hope.

Paradijs van ge-

Gen. 2, 9. Lignum vitae,

Prov. 9, 1. Domus sapientiae,
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Gen. 28, 17.

Gen. 49, 26.

Num. 35, 6.

Jud. 15, xo.

Exod. 15, 17.

Exod. 26, 30.

Exod. 30, i.

Gen. 28, 12.

Sap. 7, 26.

Cant. 2, 2.

Exod. 3, 2.

Jud. 6, 40.

2 Reg. 7, 13.

Cant. 7, 4.

Cant. 4, tl.

Cant. 4, 12.

Ibid.

Cant. 4, 15.

Prov. 31, 15.

Eccli. 50, 6.

Cant. 6, 9.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Jerem. 14, 21.

Cfr. Koenders,

Porta caeli,

Desiderium collium

aeternorum,

Civitas refugii.

Gloria Hierusalem,

Sanctuarium Dei,

Tabernaculum foe-

deris,

Altare thymiama-
tis.

Scala Jacob,

Speculum sine ma-
cula,

Lilium inter spinas,

Rubus ardens in-

combustus,
Vellus Gedeonis,

Thronus Salomonis,

Turris eburnea,

Favus destillans.

Hortus conclusus.

Pons signatus,

Puteus aquarum
viventium.

Navis institoris de
longe portans

panem,
Stella matutina,

Aurora consurgens,

Pulchra ut luna,

Electa ut sol,

Castrorum acies

ordinata,

Solium gloriae Dei,

II, 352. Zie verder

Deur des hemels.

Verlangen der eeu-

wige heuvelen.

Stad der toevlucht.

Glorievan Jerusalem.

Heiligdom Gods.

Tabernakel des Ver-

bonds.

Altaar van het

reukwerk.

Ladder van Jacob.

Spiegel zonder vlek.

Lelie tussen de door-

nen.

Brandend en niet

verterend braambos.

Vacht van Gedeon.

Troon van Salomon.

Ivoren toren.

Druipende honig.

Gesloten tuin.

Verzegelde bron.

Bron van levende

wateren.

Schip van de koop-

man, dat van verre

brood aanvoert.
Morgenster.

Rijzend morgenrood.

Schoon als de maan.
Uitgelezen als de zon.

Leger in slagorde

geschaard.

Zetelvan Gods glorie.

Boval, o. c., p. 82 ss.
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1071.

In de uitbeelding der Litanie van Loreto door Catherina

Klauber is de Zetel der Wijsheid een troonzetel waarop

een geopend boek rust met het opschrift VERBUM.
Deze troonzetel steunt op de zeven vrije kunsten, in

aansluiting aan Prov. 9, 1 : Sapientia aedificavit sibi

domutn, excidit columnas septem.

Voor de aanroepingen Vas spirituale, Vas honorabile en

Vas insigne devotionis, zie n° 1122.

1072.

De aanroeping Auxilium Christianorum zou door Paus

Pius V (1566-1572) in de litanie zijn ingelast uit dank

voor Maria’s bescherming tijdens de slag van Lepanto

(7 Oct. 1571). Met recht wordt dit feit echter betwijfeld.

Cfr. Koenders, II, 349 vv.

1073.

Catharina Klauber stelt Maria als koningin der engelen

voor, omgeven door de negen koren der engelen.

1074.

Dezelfde graveur omgeeft Maria als koningin der

apostelen door de twaalf tekenen van de dierenriem.

1075.

In een litanie voorkomende in een isde-eeuws hand-

schrift der bibliotheek der Paters Jesuieten te Maas-

tricht, vonden wij de volgende poëtische Maria-titels :

Sancta Maria, cypressen hout der gotliker woninghe,

cristallen veynster des hemels,

des ewighen lichts dagheraet,

een soete melody ende een lustelic gheluut,

dreachster der weelden gods,

scencster des hemelschen hoves...
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X

DE ONBEVLEKTE
ONTVANGENIS

1076.

Reeds vanaf de 13de eeuw gold de ontmoeting van

Joachim en Anna als het symbool van Maria’s Onbe-

vlekte Ontvangenis. Volgens een legende immers zou-

den de beide echtelieden, gewaarschuwd door een engel

elkander ontmoet hebben onder de Gouden Poort. Bij

deze ontmoeting zou Anna haar kind in de moeder-

schoot ontvangen hebben. In vrijwel alle kathedralen

krijgt de ontmoeting van Joachim en Anna daarom een

ereplaats in de cyclus der sculpturale versiering. Zie

ook afb. 43.

1077.

De ontmoeting van Joachim en Anna is het hoofdmo-

tief van de rijke laatgothische altaarretabel in de kapel

der Concepcion in de kathedraal te Burgos, toegeschre-

ven aan Diego de la Cruz en meester Guillen.

Cfr. E. Michel, Histoire de 1 ’art, T. IV, p. 847, fig. 560.

1078.

Sommige schilders trachtten de mystieke zin der ont-

moeting van Joachim en Anna aan te duiden, doordat

zij een engel de hoofden der beide echtelieden naar

elkander toe doen buigen. Dit zien wij o. a. op een

48116 s.
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schildering uit de school van Giotto in S. Maria Novella

te Florence en op een paneel van Bartolommeo V ivarini

in S. Maria Formosa te Venetië.

1079.

In een Missale Romanum in 1589 te Antwerpen bij

Plantijn gedrukt komt een gravure voor der ontmoe-

ting van Joachim en Anna. Uit hun borst groeien tak-

ken, die zich verenigen tot één stam, die een bloemkelk

draagt, waaruit Maria ten halven lijve oprijst. Dit

motief komt reeds eerder op miniaturen voor.

1080;

Ook de voorstelling van de stamboom van Jesse gold

als symbool der Onbevlekte Ontvangenis. In de gedruk-

te Missalen uit het begin der 16de eeuw komt de boom
van Jesse veelvuldig voor als illustratie bij het feest

der Onbevlekte Ontvangenis. In 1525 het de prior der

broederschap van de Onbevlekte Ontvangenis te 1 ou-

lon voor de kathedraal aldaar een schilderij vervaardi-

gen met deze voorstelling.

1081.

Waarschijnlijk moeten ook de bekende en aan het einde

der Middeleeuwen zo algemeen voorkomende groepen

van St. Anna-te-drieën met de Onbevlekte Ontvangenis

in verband gebracht worden. Zie afb. 63-7. Hierin

werd immers de nadruk gelegd op de geboorte van

Jesus uit Maria en van Maria uit Anna. Een gebed,

dat men in die tijd bij deze voorstelling voegde, wijst

in dezelfde richting.

Ave gratia plena, Dominus
tecum, tua gratia sit me-
cum, benedicta tu in mulie-

ribus et benedicta sit San-

Wees gegroet, gij, vol van

genade, de Heer is met U,

Uwe genade zij met mij.

Gezegend zijt gij onder de
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cta Anna, mater tua, ex

qua sine macula et sine

peccato processisti, Virgo

Maria ; ex te autem natus

est Iesus Christus, filius

Dei vivi. Amen.

vrouwen en gezegend zij de

H. Anna, Uwe moeder, uit

wie gij zonder vlek en zon-

der zonde voortgekomen
zijt, o maagd Maria

;
uit U

is geboren Jesus Christus,

de zoon van de levende

God. Amen.

1082.

Vanaf het begin der Renaissance stellen de kunstenaars

onder invloed der theologie en der liturgie de Onbe-

vlekte Ontvangenis voor als het uitgelezen schepsel

Gods, zoals zij, van alle eeuwigheid in het goddelijk

plan der verlossing bestaande, in de volheid der tijden

uit de hemel op de aarde nederdaalde. Zij staat daarbij

op de halve maan, waarbij zowel aan de Vrouw uit de

Openbaring, als aan de lofprijzing Pulchra ut luna

(zie n° 1067) dient gedacht te worden. De laatstge-

noemde betekenis wordt zelfs de meest voor de hand

liggende, wanneer wij zien hoe de schilders weldra de

gestalte der H. Maagd met de gehele reeks der Laudes

Marianae omringen. Reeds in de gedrukte getijden-

boeken uit het begin der 16de eeuw komt een voorstel-

ling der Immaculata Conceptio, staande op de halve

maan en omgeven door de Laudes Marianae voor.

Daarna blijft dit een geliefd gegeven der iconografie.

Zie afb. 51-2. Zie ook afb. 45.

1083.

De Immaculata Conceptio zal een zeer geliefd motief

zijn der Spaanse schilderschool. Murillo behandelde

het gegeven talloze malen, ook andere zijner landge-

noten, o. a. Valdes Leal (1630-1631), kozen de Onbe-

vlekte Ontvangenis tot onderwerp hunner grote altaar-
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stukken. De Italiaanse school biedt reeds zeer vroege

voorbeelden : zo bezit de Londense National Gallery

een Immaculata Conceptio van de hand van de 15de-

eeuwse venetiaan Carlo Crivelli. In de Nederlandse

kunst noemen wij slechts Antonie van Dijck (Verzame-

ling S. Hartveld, Antwerpen), Maarten de Vos (S. Fran-

cesco in Ripa, Rome), Artus Quellinus (Antwerpen) en

diverse 17de en i8de-eeuwse kopergravures.

1084.

In de 17de eeuw en later wordt de Onbevlekte Ontvan-
genis gewoonlijk voorgesteld als staande op de maan-
sikkel, die meestal boven de wereldbol geplaatst is,

terwijl zij met haar voet de kop der helse slang ver-

treedt. Dikwijls laat zij haar goddelijk Kind mede-
werken aan de verdelging van het helse serpent, door-

dat het eveneens zijn voetje op de kop van het monster

zet, of doordat het vanaf de arm zijner moeder de

symbolische slang onder haar voet doorsteekt met een

speer, die in een kruis eindigt. Dit motief vinden wij

reeds toegepast aan het beeld der Immaculata, dat

Paus Paulus V deed oprichten vóór de kerk van S.

Maria Maggiore te Rome.

1085.

In de tijd der Contrareformatie ziet men in de slang

onder Maria’s voeten de door haar overwonnen ketterij.

Dit is o. a. de mening van de H. Petrus Canisius, die in

dit verband S. Bernardus aanhaalt, waar deze zegt :

Toen zij de kop der slang verpletterde, verpletterde zij,

en zij geheel alleen, tegelijkertijd geheel de boosheid

der ketterij. Ook voor Molanus heeft de slang onder

Maria’s voet geen andere betekenis.

Cfr. Male, IV, 38 v.
;
Molanus-Paquot, 334.
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1080.

Wij ontmoeten deze gedachte reeds vroeg in de litur-

gie. De tractus : Gaude, Maria virgo, cunctas haereses

sola interemisti. Verheug U, o maagd Maria, alleen hebt

gij alle ketterijen overwonnen, zou reeds in het begin

der 7de eeuw in de kerk van het Pantheon gezongen

zijn, ja zelfs uit de 5de eeuw dateren en opgesteld zijn

als een protest tegen de ketterij van Nestorius.

1087.

Deze tekst krijgt nieuw leven en nieuwe betekenis in

de 17de eeuw, als de Contrareformatie zich scherp

tegen het Protestantisme keert.

1088.

In de Oosterse liturgie ontmoeten wij dezelfde gedach-

te. Het Maria-officie der Griekse Kerk bidt : Wees
gegroet, gij, die de haard der ketterij en der dwaling

uitdooft, ...die het bedrog der dwaling hebt vertreden.

Cfr. Koenders, II, 220.

1089.

In de Ooghen-salve van Petrus de la Faille, Leuven,

1647, ontmoeten wij enkele houtsneden, waarschijnlijk

door of uit de omgeving van Van Sichem, die deze

gedachten nader uitwerken. De eerste stelt Maria voor

als overwinnares der ketterijen. Zij draagt het Kind,

dat met de voet van het kruis de ketters neerstoot.

Boven haar hoofd staat VICTRIX ;
rondom zijn zeven

medaillons aangebracht, met de volgende motieven

o. a. aan de Laudes Marianae ontleend (zie n° 1067) :

platanus, oliva (oliva proiiciens florem suum, Job, 15),

botrus cyprei (Cant. 1), plantatio rosae in Hiericho,
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vitis abundans, cedrus prope aquas, Libanus non in-

cisus.

De tweede houtsnede stelt de zegevierende Maria voor,

TRIUMPHATRIX. Zij zit op een koninklijke troon,

is getooid met kroon en scepter, en draagt het Kind

op de schoot. Onder haar voeten ligt de overwonnen

draak, öok hier het beeld der ketterij. Rondom zijn

weer een reeks Laudes Marianae in medaillons aange-

bracht en wel : stella matutina.electa ut sol.porta caeli,

mons domus Domini (Is. 2), arcus Dei in nubibus,

pulchra ut luna, aurora consurgens.
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XI

MARIA-DEVOTIES

1090.

Voor het ontstaan van de Rozenkrans, zie Kronen-
burg, Maria’s Heerlijkheid, III, 370 vv.

; Koenders,
II, 385 vv.

; Male, III, 207 v.
; Künstle, I, 638.

1091.

De naam Rozenkrans of Rozenhoedje komt in zwang
vanaf het einde der 15de eeuw. Aanleiding tot deze

benaming boden middeleeuwse legenden, die verhaal-

den, dat Maria de Ave’s uit de mond harer dienaren

aanneemt, ze als rozen aan een snoer rijgt en zich er-

mee bekranst.

De oudere naam, ook thans nog hier en daar gebruike-

lijk, is Paternoster. De oudste gebedenreeksen in de
trant van het latere rozenkransgebed treffen wij aan
bij kloosterorden, waar de lekebroeders in plaats van
het breviergebed een zeker aantal Onze-Vaders moes-
ten bidden. Volgens een bepaling uit 1256 moesten de
lekebroeders der Dominicanen jaarlijks 30 maal hon-

derd Onze Vaders bidden voor de afgestorven mede-
leden der Orde. Dergelijke voorschriften leidden er toe,

dat deze lekebroeders zich van bidsnoeren gingen

bedienen, om het juiste getal hunner gebeden te kun-
nen onthouden en dat deze bidsnoeren de naam kregen
van Paternoster, die later op de Rozenkrans overging.
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1092.

Al de geheimen van de Rozenkrans worden samen-

gevat in de hymne der tweede Vespers van het Rozen-

kransfeest (7 October). Dichter dezer hymne is de

i8de-eeuwse Dominicaanse

Te gestientem gaudiis,

Te sauciam doloribus,

Te iugi amictam gloria,

O Virgo Mater pangimus.

Ave, redundans gaudio,

Dum concipis, dum visitas.

Et edis, offers, invenis.

Mater beata, Filium.

Ave, dolens, et intimo

In corde agonem, verbera,

Spinas crucemque Filii

Perpessa, princeps marty-
rum.

Ave, in triumphis Filii,

In ignibus Paracliti,

theoloog Thomas Ricchini.

U, juichend in Uw moeder-
vreugd,

U, vaak gewond door diepe

smart,

U, dragend thans de glorie-

tooi.

Bezingen wij, o Moeder-
maagd.

Gegroet, vervuld van inn’ge

vreugd.

Als gij ontvangt, als gij

bezoekt.

En baart, en opdraagt,

wedervindt,

O zaal’ge Moeder, Uwen
Zoon.

Gegroet, die vol van droefe-

nis

Zijn doodstrijd en Zijn

geseling.

Zijn doornenkroning en

Zijn kruis.

Vorstin der martelaren,

lijdt.

Gegroet, als Jesustriumfeert

En als het vuur des Geestes

daalt,
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In regni honore et lumine. En gij in ’s hemels heerlijk-

heid

Regina fulgens gloria. Als koningin vol glorie

praalt.

Venite, gentes, carpite

Ex his rosas mysteriis,

Et pulchri amoris inclytae

Matri coronas nectite.

Komt, volkren, plukt een

rozenkroon
Uit dees geheimenissen

groot,

En biedt ze aan Maria, die

De moeder is der liefde

schoon.

Jesu tibi sit gloria,

Qui natus es de virgine,

Cum patre et almo Spiritu,

In sempiterna saecula.

Amen.

U Jesus, weze lof en eer,

Die uit de maagd geboren

zij t,

de Vader en de Heiige Geest,
In aller eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Zie ook de andere hymnen van dit Officie, die van de

hand van dezelfde dichter zijn.

1093.

Het Marianum onzer Gothische kerken is een voorstel-

ling van Maria, omgeven door de Rozenkrans. Gewoon-

lijk bestaat de omlijsting van deze, evenals het Triomf-

kruis van het kerkgewelf neerhangende beeltenissen

der Moeder Gods uit een krans van vijf maal tien rozen,

waartussen telkens een grotere roos, soms versierd met

voorstellingen der blijde of glorierijke geheimen. In ons

land komen soortgelijke Mariana nog veelvuldig voor

in Limburg, o. a. te Venraai, Horst, Thorn, Venlo,

Roermond en elders. Het Marianum in de Amsterdam-

se St. Willibrord-buiten-de-veste is eveneens uit een

Limburgse kerk afkomstig. Zie afb. 53. Vrijwel al deze
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Mariana zijn ontstaan in de eerste helft der 16de eeuw
en vertonen Duitse invloed. Een der meest beroemde
Duitse voorbeelden is dat van Tilmann Riemenschnei-
der in de bedevaartskerk op de Kirchberg bij Volkach.

Een verwant gegeven is de Madonna in de rozenhaag.

Bekende voorbeelden daarvan vinden wij bij Stephan
Lochner te Keulen en bij Martin Schongauer te Colmar.

Het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht bezit een
exemplaar van Nederlandse oorsprong. Zie afb. 49.

Cfr. Künstle, I, 641 v. Voor Dürer’s Rozenkransmadonna
en de voorstellingen van de Rozenkrans in het algemeen,
zie Dr. F. H. A. v. d. Oudendijk Pieterse, Dürer’s Rozen-
kranzfest en de Ikonografie der Duitse Rozenkransgroe-
pen van de XVe en het begin der XVIe eeuw, Amsterdam,
1939. Dit werk behandelt een bredere stof, dan de titel

laat vermoeden en geeft een interessante reeks afbeeldin-

gen.

1094.

De devotie tot de zeven vreugden en zeven smarten van
Maria is in de 15de en 16de eeuw ontstaan in verband
met de Rozenkrans.

1095.

Oorspronkelijk vereerde men dan ook slechts vijf

smarten van Maria, evenals men in het Rozenkrans-
gebed veelvuldig de vijf wonden van Christus overwoog.
Deze vijf smarten zijn dan : de voorspelling van
Simeon, het verlies van de twaalfjarige Jesus, Zijn

gevangenneming, Zijn Kruisiging en de Kruisafneming.
Men ziet hoe ook hier nog de meditatie van Christus’

Lijden overheerst. Omstreeks 1400 worden in een hand-
schrift twaalf smarten vermeld, in verband met de
twaalf sterren om het hoofd der verheerlijkte Madonna.
Ook deze twaalf smarten bewegen zich voornamelijk op
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het terrein van Christus’ lijden. Later krijgt men reek-

sen van vijftien, zevenentwintig en vijftig, ja zelfs van

honderdvijftig smarten der H. Maagd. De beide laatste

reeksen staan weer in rechtstreeks verband met het

Rozenkransgebed, omdat men bij ieder Wees gegroet

een der smarten overwoog.

Cfr. Kronenburg, Maria’s Heerlijkheid, II, 228 vv.
;

Koenders, I, 307.

1096.

Langzamerhand echter gaat het getal zeven overheer-

sen, omdat men het aantal smarten aanpaste aan de

vreugden van Maria, die men sinds lang in een reeks

van zeven vereerde.

1097.

Reeds in een i2de-eeuws handschrift vinden wij de

volgende zeven smarten van Maria opgesomd : Simeons

voorspelling, de kindermoord, het verlies van de twaalf-

jarige Jesus, Zijn gevangenneming, Zijn Kruisiging,

het nederleggen van Christus’ lichaam op de schoot

Zijner moeder en de Graflegging. In de loop der

eeuwen zou deze reeks nog allerlei wijzigingen onder-

gaan, om uiteindelijk aldus door de Kerk erkend te

worden :

1. Simeon’s voorspelling,

2. de vlucht naar Egypte,

3. het verlies van de twaalfjarige Jesus,

4. Maria ontmoet Jesus op de kruisweg,

5. de Kruisiging,

6. de Kruisafneming,

7. de Graflegging.

Aldus immers vinden wij ze opgesomd in het officie van
de feestdag van Maria’s zeven smarten (15 September).
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1098.

De verering der zeven smarten van Maria was aan het

einde der 15de eeuw in de Nederlanden zeer algemeen ;

zij zou zich van hieruit over de andere christelijke lan-

den verspreid hebben.

Cfr. Kronenburg, Maria’s Heerlijkheid, II, 238 vv.
;

Hoenders, I, 308 vv.
;
Smits, 157 v.

1099.

In een handschrift van het einde der 14de eeuw is reeds

sprake van zeven smarten, die als zeven glorierijke

zwaarden, triumphales gladios, Maria’s hart doorbo-

ren. Een miniatuur van hetzelfde handschrift brengt

dit motief in beeld, doch aan de hand van Simeon’s

profetie met slechts één zwaard. Aan het einde der

15de eeuw komt men tot de weinig smaakvolle voor-

stelling der Moeder van Smarten, wier hart met zeven

zwaarden wordt doorstoken. Dit motief schijnt in de

Nederlanden, en meer speciaal in Vlaanderen, ontstaan

te zijn. Zie afb. 55-6.

1100.

Het motief der zwaarden lag niet slechts voor de hand

door de eerste der zeven smarten, Simeon’s profetie,

het werd ook nog in de hand gewerkt door de passage

uit het Stabat mater :

Cuius animam gementem
Pertransivit gladius.

De grote populariteit der devotie blijkt wel uit het feit,

dat de H. Kerk niet één, doch twee feestdagen der

zeven smarten van Maria viert (Vrijdag na Passiezon-

dag en 15 September, dus in de lente en in de herfst).
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1101 .

Sinds het begin der 16de eeuw voegen de schilders bij

de voorstelling der Moeder van smarten met de zeven

zwaarden gaarne een krans van medaillons, die de

zeven smarten achtereenvolgens in beeld brengen.

Reeds eerder kende men een soortgelijke voorstelling

met de zeven vreugden. Wij noemen hier de uitbeelding

der zeven smarten in medaillons rond de Mater Dolo-

rosa door Frans Francken II te Antwerpen (St. Elisa-

bethshospitaal). In de houtsneden en de populaire

santjes komt het motief veelvuldig voor.

1102.

Benedictus XIV brengt de zeven smarten en de zeven

zwaarden in verband met de zeven H. Stichters van de

Orde der Servieten. Historische gronden zijn hiervoor

niet aan te geven.

Cfr. Benedictus XIV, Commentarius, II, 275.

1103.

De Pietè of Nood Gods stelt de Moeder van Smarten

voor met het van het kruis afgenomen lichaam van

haar Zoon op haar schoot. Dit motief komt vanaf het

einde der 14de eeuw op miniaturen voor, doch onge-

veer in diezelfde tijd neemt de beeldhouwkunst dit

gegeven over. Wij weten immers, dat Claus Sluter

reeds in 1390 een Pietè. vervaardigde voor de Char-

treuse van Dyon. Dit werk bleef niet bewaard, even-

min als andere soortgelijke beelden uit de 14de eeuw.

Wij bezitten er des te meer uit de 15de en uit de eerste

helft der 16de eeuw. Vrijwel iedere oudere kerk bezit er

een of heeft er althans een bezeten. Het voorkomen is

vrijwel steeds hetzelfde : de H. Maagd is gekleed in een

rouwgewaad, dat als een zware en sombere sluier over
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haar hoofd plooit. Zo is zij gezeten aan de voet van het

kruis, terwijl het lichaam van haar Zoon, verstard in

de dood, op haar schoot ligt ;
zijn rechterarm hangt

omlaag en beroerd bijna de aarde. Met de rechterhand

ondersteunt Maria Jesus’ hoofd, met de linker drukt zij

haar Zoon aan haar hart. Dikwijls is Zijn lichaam niet

groter dan dat van een kind. Is dit onvermogen van de

middeleeuwse beeldhouwer, die geen kans zag het vol-

wassen lichaam op de juiste wijze in evenwicht te

brengen ? Of herinnerde hij zich St. Bernardinus’ woord,

die aan de voet van Golgotha’s kruis denkt aan de

kribbe van Bethlehem : Zij, Maria, meent, dat de dagen

van Bethlehem weergekeerd zijn : haar Kind is inge-

slapen, en zij wiegt Hem op haar knieën en zij drukt

Hem aan haar borst, en het doodskleed waarin zij

Hem wikkelt, ach, zijn het niet Zijn wiegewindsels ?

Gewoonlijk is Maria alleen met haar Zoon, het komt

echter voor, dat nog twee andere personen deelnemen

in haar treurnis en wel zij, die Christus tijdens Zijn

leven het vurigst lief hadden, Johannes de Evangelist

en Maria Magdalena. Maria Magdalena besproeit Zijn

voeten met haar tranen, Johannes, wiens hoofd aan de

borst van de Meester rustte, drukt nu diens hoofd aan

zijn hart. Deze groepering ontmoeten wij niet zelden

op miniaturen.

Bij kunstenaars der latere Renaissance (Correggio) en

der Barok ligt Christus niet meer op Maria’s schoot,

maar aan haar voeten en gedeeltelijk tegen haar aan

geleund. Ook onze 16de eeuwse schilders kennen en

volgen dit schema veelvuldig. Zie afb. 57-9.

1104.

Tenslotte noemen wij enkele zeer beroemde voorstel-

lingen der Pietii. Vooreerst Rogier van der Weyden’s
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prachtige paneel in het Museum te Brussel. Hij plaatst

Johannes aan Christus’ hoofdeinde, Magdalena aan

Zijn voeten. Het lichaam van de Godmens is uitgeteerd,

leeggebloed, verstijfd in de dood. In deze droeve scène

wordt niet gesproken, slechts in stilte getreurd, vol

rouw en gelatenheid. Ook de grote Pietè. uit Villeneuve-

lez-Avignon in het Louvre betrekt Johannes en Magda-

lena in Christus’ bewening. Dit schilderij is krachtiger en

realistischer dan dat van de mediterende Vlaming, doch

ook meer uiterlijk : node missen wij diens innigheid.

Tenslotte herinneren wij nog aan Michclangelo’s mar-

meren Piëta in de St. Pieter te Rome. De grote beeld-

houwer hield zich hier bij uitzondering aan een geëikt

schema ;
in zijn late jaren zal hij het gegeven van dit

jeugdwerk hervatten en het een geheel nieuwe vorm
geven. Christus is niet langer de uitgeteerde en ver-

bloede Lijder : Hij schijnt niet dood te zijn, doch slechts

te sluimeren, om na korte tijd opnieuw ten leven te

verrijzen. Maria zit niet stil en gelaten in sprakeloze

smart. Zij is vol beweging en leven. Met hand en arm

gebaart zij en zij opent haar mond tot een weeklacht.

Of tot een gebed?

1105.

De Mantelmadonna noemt men de voorstelling van

Maria als Mater Misericordiae, waarbij zijzelf of

engelen haar wijde mantel openspreiden, zodat de

gelovige mensheid daaronder beschutting kan zoeken

tegen alle gevaren. De oorsprong dezer voorstelling

wordt gezocht in een legende, die Caesarius van Heis-

terbach verhaalt in zijn Dialogus Miraculorum : een

Cisterciensermonnik kwam in de hemel en zag er heel

de zegepralende Kerk, de engelen, de profeten, de

apostelen. Ook zag hij talloze monniken en klooster-
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zusters van alle orden. Doch nergens zag hij Cistercien-

sers. Hierover ontsteld vroeg hij aan Maria, hoe het

toch kwam, dat geen van haar trouwste dienaren in de

hemel waren. Als enig antwoord breidde Maria haar

wijde mantel open en zie, eronder scholen een ontel-

bare menigte van monniken, lekebroeders en nonnen

van de orde van Citeaux. Toch is in deze naieve legen-

de, die evenzo in andere kloosterorden verhaald werd,

een innerlijke tegenspraak. Immers het motief van de

schutse onder de mantel veronderstelt bescherming

tegen gevaren. De zaligen in de hemel hebben die niet

meer van node, wel de leden der strijdende Kerk op

aarde. Het heeft dus meer de schijn, dat de door Caesa-

rius van Heisterbach verhaalde legende ontstaan is

naar aanleiding van het niet geheel juist begrepen man-

telmotief, dan dat het uit die legende zou zijn voort-

gekomen. Wij herinneren in dit verband aan het be-

kende smeekgebed Sub tuum praesidium confugimus,

sancta Dei Genitrix; nostras deprecationes ne despicias

in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera

nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Onder uwe
bescherming vluchten wij tesamen, o Heilige Moeder

Gods. Verstoot onze gebeden niet in onze nood, maar

verlos ons steeds van alle gevaren, o glorierijke en

gezegende Maagd. Dit gebed bevat geheel de gedachte,

die aan de Mantelmadonna ten grondslag ligt : het

samenvluchten onder hare schutse en de bescherming

tegen dreigende gevaren van buiten af.

Zijn grote verbreiding vond het motief der mantel-

madonna door het feit, dat zij voorkwam in het

Speculum Humanae Salvationis en dat verscheidene

kloosterorden, vooral de Cisterciensen en de Dominica-

nen de voorstelling of als embleem voerden, of als

broederschapsdevotie verbreidden.
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De Mantelmadonna werd aangeroepen tegen alle li-

chamelijke gevaren, maar vooral tegen de pest.

1106.

In de Mis van het vigilie van O. L. Vrouw van de berg

Carmel volgens het Carmelieten-missaal komt het

schutsmantelmotief duidelijk tot uitdrukking, hoewel

hier tevens aan het scapulier dient te worden gedacht.

In het Graduale lezen wij : Scapulis suis obumbrabit

tibi, et sub pennis eius sperabis. Scuto circumdabit te

veritas eius, non timebis a timore nocturno (Ps. 9, 4 v.).

Waar wij hier aan Maria denken, vertalen wij aldus :

Met haar wieken zal zij U overschaduwen, onder haar

vleugelen zult gij gerust zijn. Met een schild zal zij U
trouw beschutten, geen vrees zult gij hebben voor de

schrik van de nacht.

Nog duidelijker komt deze gedachte tot uiting in het

Offertorium : Expandi amictum meum super te, et

iuravi pactum tecum (Ezech. 16, 8). Ik breidde mijn

mantel over U uit, en mijn verbond met U heb ik met

een eed bezworen.

1107.

De Mantelmadonna komt in de Nederlandse kunst niet

veel voor. In de 17de eeuw echter vinden wij wel enkele

prenten met dit thema. Men vergelijke ook de icono-

graphie der H. Ursula, n° 2203.

1108.

De Orde der Carmelieten vereert vanaf haar vroegste

bestaan de Moedergods met de eretitels Mater et

decor Carmeli, Moeder en luister van Carmel, maar

vooral Flos Carmeli, bloem van Carmel. In de Mis

van O. L. Vrouw van de berg Carmel volgens het

proprium der Orde komt een korte sequentie voor,
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die toegeschreven wordt aan de H. Simon Stock.

Flos Carmeli,

Vitis florigera,

Splendor coeli,

Virgo puerpera

Singularis ;

Mater mitis,

Sed viri nescia,

Carmelitis

Da privilegia,

Stella maris. Alleluia.

Bloem van Carmel, bloeiende wijnstok, luister des

hemels, maagd en moeder op wondere wijze. Want
zonder een man te kennen werd gij moeder. Wil aan de

Carmelieten bizondere gunsten schenken, o Sterre der

zee. Alleluja.

Cfr. Koenders, III, 160.

1109.

De liturgie der Orde noemt Maria nog de stralende ster

van Carmel

:

Stella Carmeli rutilans Maria...

Zij omkleedt haar met de heerlijkheid van de Libanon

en met de schoonheid van de Carmel en de bloemrijke

vlakte van Saron : Gloria Libani data est ei, decor

Carmeli et Saron (Is. 35, 2).

1110 .

Het Angelusgebed vindt driemaal op de dag plaats,

en wel :

’s morgens, want Maria is de rijzende dageraad,

aurora consurgens ;

’s middags,want zij is uitgelezen als de zon .electa ut sol:

’s avonds, want zij is schoon als de maan, pulchra

ut luna.
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XII

MARIA
IN DE LITURGIE DER
OOSTERSE KERK

1111 .

Het Maria-officie der Griekse Kerk begroet de Moeder

Gods als Sleutel van het rijk van Christus.

Cfr. Hoenders, II, 222.

1112 .

Bij de begrafenis van een priester volgens de Griekse

ritus wordt Maria genoemd de gesloten poort, op ge-

heimvolle wijze verzegeld.

Cfr. Ibid. I, 175.

1113 .

In dezelfde begrafenisliturgie heet Maria de haven des

heils voor ons, mensen, op de zee van het leven door

stormen heen en weer geslingerd.

Cfr. Ibid. I, 275.

1114 .

Op de vooravond van Maria Boodschap bidt de Griekse

liturgie : Wees bereid, o boek van goddelijke smette-
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loosheid, want met de vinger des H. Geestes zal U
beschrijven de goddelijke mensgeworden Wijsheid.

Cfr. Ibid. III, 104.

1115 .

Bij de begrafenisplechtigheid volgens de Griekse ritus

wordt Maria genoemd het zuivere vat, de onbesmette

tempel, de heilige arke, de maagdelijke woning der

Heiligheid, de schoonheid van Jacob, door de Heer

verkoren. In hetzelfde verband heet het : O, reine

maagd, die de H. Tent, de ark, de tafel der wet en der

genade zijt.

Cfr. Ibid. I, 271.

1116 .

Wees gegroet, o bovenhemelse ladder, waarlangs God
afdaalde ; wees gegroet, o brug, die van de aarde de

mensen opvoert naar de hemel. Aldus het Maria-officie

der Griekse Kerk.

Cfr. Ibid. II, 218.

1116 .

In hetzelfde officie wordt Maria genoemd de onbezaaide

aarde.

Cfr. Ibid. 213.

1117 .

De Koptische liturgie, rijk als geen andere aan poë-

tische beeldspraak, richt zich aldus tot de H. Maagd :

Gij zijt het wonderbare weefgetouw, waarop uit Uw
vlees het heerlijke kleed des vleeses van Emmanuel
geweven werd

;
de wever ervan is de H. Geest.

Cfr. Ibid. I, 106.
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1118 .

In de Mis van onze vrouwe Maria, opgesteld door Abba
Herjakos, metropoliet van de stad Behnesa, lezen wij :

O, roemruchte jonkvrouwe, wie zal ik met U vergelij-

ken ?

Gij zijt een weefgestoelte, want van U ontving Emma-
nuel het heerlijke kleed der menselijke natuur. Tot

schering nam Hij het oorspronkelijke vlees van Adam,

de inslag was Uw vlees, zijn weefspoel het woord, zijn

weefboom de overschaduwing van de allerhoogste God
en zijn wever de H. Geest. O, welk een wonder, welk

een bewonderenswaardig gebeuren.

O doorwaadbare plek, door U zijn onze vaderen van

de dood naar het leven getrokken !

O ladder, die van de aarde tot de hemel reikt, door U
werd de eersteling der schepping hernieuwd !

Gij waart de hope van Adam, toen hij uit het paradijs

verdreven werd, de zachtmoedigheid van Abel, die

wreedaardig vermoord werd, de deugd van Seth en de

werken van Henoch, de ark van Noë, waardoor hij van

de verderfbrengende vloed gered werd, de zegen van

Sem en zijn erfdeel, het ronddolen van Abraham en de

liefelijke geur van Isaak, de ladder van Jacob en de

troost van Joseph, de wettafels van Mozes en het

doornbos van Sinai, de klokjes aan het kleed van Aaron

en de staf, die uitbotte, bloeide en vrucht droeg, de

gedenkzuil van Josue’s getuigenis, de vacht van Ge-

deon, het zalfschrijn en de oliehoorn van Samuel, de

wortel van Jesse, waarop deze roemde, de wagen van

Aminadab, de harp van David en de kroon van Salo-

mon, de gesloten tuin en de verzegelde bron, de gulden

korf van Elias, de zoutschaal van Eliseus, de maagde-

lijke ontvangenis bij Isaias, de maagdelijke geboorte
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bij Daniël, de berg Pharan bij Habakuk, de gesloten

oosterpoort bij Ezechiël, het begin der wet, het Beth-

lehem en het land van Ephrata bij Micheas, de boom
des levens bij Sophonias, de heelmeesteresse van de

wonde bij Nahum, de vreugde bij Zacharias, de tempel

bij Malachias. •

O Maagd, Gelijkenis en voorspelling der profeten, glans

der apostelen, zuster der engelen, moeder der martela-

ren, roem der jongelingen, maagden en monniken, die

aan Uw deuren de wacht houden, dag en nacht.

Cfr. Ibid. I, iio v.
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XIII

MARIA VERGELEKEN MET DE

TEMPEL EN MET DIVERSE
LITURGISCHE VOORWERPEN

1119 .

De liturgie roemt Maria als Tempel des Heren en

Heiligdom van de H. Geest. Templum Domini, sacra-

rium Spiritus Sancti.

1120.

In een isde-eeuwse Missale der Benedictijnenabdij van

Nouaillé lezen wij :

Tu parvi et magni,

Leonis et Agni,

Salvatoris Christi

Templum extitisti.

Gij zijt de tempel van een grote en tevens nederige,

van een Leeuw die tevens een Lam is, van Christus de

Zaligmaker.

Cfr. Charbonneau-Lassay, 44.

1121 .

Reeds de Pastor Hermae en de Clavis Melitonis zien in

de toren der kerk een beeld zowel van de Kerk als van

de H. Maagd Maria. Deze laatste betekenis wordt later

overgenomen door Petrus van Capua (begin der 13de
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eeuw). Men denke in dit verband ook aan de toren van

David en de ivoren toren der litanie van Loreto.

1122.

Catherina Klauber symboliseert in de titelprent harer

in beeld gebrachte Litanie van Loreto de drie aanroe-

pingen Vas insigne devotionis, Vas honorabile, Vas

spirituale, Uitstekend vat van Godsvrucht, Eerwaar-

dig vat. Geestelijk vat, respectievelijk door een ciborie,

een pateen en een wierookvat. Als Vas honorabile geeft

zij later nog de monstrans.

1123.

Op de vooravond van Maria Boodschap bidt de Griekse

liturgie : O gouden kandelaar, ontvang het goddelijk

Licht, opdat het door U de wereld bestrale.

Cfr. Koenders, III, 114.

1124.

Het Maria-officie der Griekse Kerk noemt Maria het

wierookvat onzer smeking, en bidt tot haar : Wees
gegroet, o geurige wierook, kostbare balsem. De
Ethiopische liturgie op haar beurt zegt : Gij zijt het

gouden wierookvat, dat de vuurkool, Christus, gedra-

gen heeft.

Cfr. Koenders, I, 108, II, 219, 221.
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XIV

MARIA, DIVERSEN

1125.

Een ingenieuse, zij het wat gezochte voorstelling van

Christus’ geboorte uit de H. Maagd zien wij op een der

gravures der Litania Lauretana door Catharina Klau-

ber. De H. Geest zendt een straal uit naar een spiegel,

die de straal weerkaatst naar een kaars en deze daar-

mee ontsteekt.

1126.

De « Trap des Heils » is een symbolische voorstelling

van Maria’s tussenkomst en voorspraak voor de mens

bij haar Zoon, die zich dan weer tot Zijn hemelse

Vader richt. Gewoonlijk toont Maria aan Christus haar

borsten, Christus op Zijn beurt aan de Vader Zijn

wonden. Als voorbeelden noemen wij het altaarstuk

door Abraham Bloemaert in 1615 voor de Bosse St. Jan

geschilderd en nog aldaar aanwezig en vooral het

epitaaf in wit en zwart marmer voor kanunnik God-

fried Thisius in de St. Servaas te Maastricht, daterend

van omstreeks 1605. De overledene knielt er vóór

Maria met de bede : Monstra te esse matrem, waarop

deze aan Christus haar borsten toont en zegt :
Qui

haec suxisti, miserere isti. Christus toont kruis en

wonden aan de Vader met de woorden : Vulnera ceme
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Pater. Van de hemelse Vader gaat dan het antwoord
uit : Exaudivi te.

Cfr. Kronenburg, Maria’s Heerlijkheid, IV, 41 1 ; Knip-
ping, II, 36 vv., waar verdere voorbeelden ; Molsdorf, 150

;

De Monumenten van Gesch. en Kunst in de prov. Lim-
burg, Gem. Maastricht, III, blz. 373.

1127.

Waarom wordt het Magnificat bij de Vespers gebeden ?

1) Omdat Maria tegen de avond het huis van Elisabeth

binnentrad en het Magnificat aanhief.

2) Opdat onze geest, door de dagelijkse beslommerin-
gen vermoeid en verstrooid, door de overdenking van
Maria’s woorden in zichzelf kere en naar het hemelse
gericht worde.

Durandus voegt er nog bij : Omdat Maria, de lieflijke

avondster, verscheen in de avond. d. w. z. in het laatste

tijdperk der wereld, en hulp bracht aan het mensdom
door haar taak als moeder van de Verlosser op zich te

nemen.

Cfr. Gavantus Meratus, II, 217 ; Durandus, 9, 8.

1128.

De H. Johannes Damascenus noemt Maria animatum
caelum, levende hemel.

Cfr. Oratio 2 de Darm. Deiparae, tweede les der tweede
nocturn op het feest van Maria’s Opneming ten Hemel.

1129.

« Er was een man van Ramathaim Sophim, van het

gebergte van Ephraim. Onder het beeld van deze berg
kan de allerzaligste Maria, altijd Maagd en Moeder
Gods, verstaan worden. Want zij was als een berg, in

zoverre zij door de-grootheid harer uitverkiezing al het
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verhevene van een uitgelezen schepsel overtrof. Of

was Maria geen hoge berg, daar zij, om tot de ontvan-

genis van het eeuwige Woord te geraken, de top van

verdiensten, ver boven alle koren der engelen, deed

reiken tot aan de troon der Godheid ? Over de aller-

verhevendste voornaamheid van deze berg sprak

Isaias in profetentaai : In de laatste dagen zal de berg

van het huis des Heren gevestigd zijn op de kruin der

bergen. Zij was inderdaad een berg op de kruin der

bergen, omdat de verhevenheid van Maria uitstraalt

boven alle Heiligen.»

(De Expositione Scti Gregorii Papae in libros Regum,

In I Reg. i.)

1130.

U, Heilige Moeder Gods, zij lof
;
gij toch zijt het kost-

bare kleinood der wereld, gij zijt de onuitblusbare

lamp, de kroon der maagden, de scepter van het recht-

zinnige geloof, de onverwoestbare tempel, welke

Hem ontvangt, die door niets omvat kan worden.

(Sanctus Cyrillus episcopus Alexandrinus, Homilia

contra Nestorium).
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XV

BEELDEN, ONTLEEND
AAN DE FAUNA

1131.

Maria wordt vergeleken met de duif. In het officie van
Maria’s verschijning te Lourdes lezen wij : Ista est

columba mea, perfecta mea, immaculata mea (Cant.

5, 2). Deze is mijn duive, mijn volschone, mijn vlek-

keloze.

1132.

In het brevier der Birgittinessen heet het :

Ramum columba deferens

Noe, signum clementiae,

Mariae typum gesserat

Spem afferentis veniae.

De duif, die een tak brengt naar Noë als teken der

barmhartigheid, was een voorafbeelding van Maria,

die de hoop op vergiffenis doet herleven.

1133.

In de Middeleeuwen vergelijkt men Maria gaarne met
een bij. Reeds Virgilius verheerlijkte de bij als een voor-

beeld der kuisheid, daar zij zich niet overgeeft aan de

liefde, haar krachten niet verspilt in genietingen en de

vereniging der geslachten niet kent, noch de weeën
van het moederschap (Georgica, IV).

508



Beelden, ontleend aan de fauna

Naar aanleiding daarvan zegt de H. Ambrosius van

Maria : digne enim virginitas quae apibus comparetur :

sic laboriosa, sic pudica, sic continens, haar maagde-

lijkheid wordt met de bijen vergeleken, immers zij is

even vlijtig, even kuis, even vol onthouding (De vir-

ginibus, I, 8, 40 ;
Migne, P. L., XVI, 200). De H. Gre-

gorius zegt : O vere beata et amabilis apis, cuius nee

sexum masculi violant, fetus non quassant, nee filii

destruunt castitatem; sicut sancta concepit virgo

Maria, virgo peperit, virgo permansit. O waarlijk

zalige en aanminnige bij, door geen geslachtelijke om-

gang beroerd, door geen geboorten gekrenkt, door geen

kroost bezoedeld ; zo ook ontving de H. Maria als

maagd, baarde als maagd en bleef steeds maagd.

Cfr. Liselotte Stauch, in R. D. K. II, 545 v.

1134.

In de openbaringen van de H. Birgitta van Zweden
wordt de H. Maagd vergeleken bij een bijenkorf :

« Mijne dochter, gij vergelijkt mij met een bijenkorf

;

ik was naar waarheid een bijenkorf, als de hooggepre-

zen Bij, Gods Zoon, van de hoogste hemelen neder-

dalend, Zijn intrek nam in mijn schoot. In mij immers

was door de inwerking van de H. Geest een allerzoetste

en allerfijnste raat bereid om de allerzoetste honigzeem

der genade op te nemen. Deze raat nu werd gevuld,

toen de Zoon Gods in mij binnenging met Zijn macht,

met Zijn liefde en met Zijn heiligheid.

1135.

« Wees gegroet, schelp, die de goddelijke Parel voort-

bracht. » (Maria-officie der Griekse Kerk).

Cfr. Koenders, II, 223.
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1136.

Dat de struisvogel, volgens de Physiologus, zijn eieren

door de zon laat uitbroeden, is een beeld van de

Maagdelijkheid van Maria.

1137.

Volgens de Physiologus worden de jongen van de beer,

die vormeloos ter wereld gekomen zijn, zolang door

het moederdier belikt, totdat zij welgevormd zijn. Het

Defensorium Immaculatae Virginitatis van de Domini-

caan Franciscus de Retza (t 1425) benut dit beeld naast

vele andere : Si ursus fetus rudes ore formare valet, cur

virgo Gabrielis ore non generaret ? Indien de beer zijn

onbehouwen jongen met zijn mond (door te likken)

weet te vormen, waarom zou dan een maagd op

Gabriël’s woord niet baren?

1138.

Hierbij laten wij nog enkele der aan het dierenrijk

ontleende beelden uit het Defensorium volgen.

Indien een papegaai van nature Ave vermag te zeggen,

waarom zou dan een zuivere maagd na Gabriel’s

Ave niet baren ? Psiticus a natura ave si dicere valet,

quare virgo pura per ave non generaret ?

Indien de vogel Caladrius een zieke door hem aan te

zien kan genezen, waarom zou een maagd Christus de

Verlosser niet vermogen te baren ? Caladrius si facie

egrum sanare valet, cur Christum salvatorem virgo

non generaret ? Zie n° 283.

Indien de pelikaan met zijn bloed zijn jongen ten leven

kan wekken, waarom zou de maagd met haar reine

bloed Christus niet kunnen baren. Pellicanus si san-

guine animare fetus apparet, cur Christum puro san-

guine virgo non generaret ?

510



Beelden, ontleend aan de fauna

Indien de slak door de dauw bevrucht wordt, waarom

zou dan de maagd door de dauw van de H. Geest niet

vermogen te baren ? Si choncha rore desuper prolis

fecundare claret, cur rorante pneumate virgo non

generaret ?

Indien de zon de eieren van de struisvogel vermag uit

te broeden, waarom zou door de inwerking van de ware

Zon een maagd niet baren ? Si ova strucionis sol excu-

bare valet, cur veri solis opere virgo non generaret ?

Zie n° 1136.

Indien de leeuw zijn kroost door zijn gebrul ten leven

vermag te wekken, waarom zou een maagd het Leven

door inwerking van de H. Geest niet vermogen voort

te brengen ?

Indien de eenhoorn zich voor een maagd buigt, waarom

zou dan een maagd het Woord van de hemelse Vader

niet baren. Rinoceron si virgini se inclinare valet,

cur verbum patris celici virgo non generaret ? Zie

n° 268.

Indien de fenix zich in het vuur kan verjongen, waar-

om zou dan de Moeder Gods niet baren als Maagd ?

Fenix si in igne se reformare valet, cur mater dei virgo

non generaret ?

De schilder van een paneel te Schleiszheim bediende

zich van de typen, die in het Defensorium voorkomen.

Hij steunt trouwens ook vormelijk geheel op dit werk.

Merkwaardigerwijze zien wij hoe diverse symbolen, die

oorspronkelijk slechts op Christus van toepassing wa-

ren, later ook toegepast worden op de maagdelijkheid

van Maria, b. v. de pelikaan, die met zijn bloed de

jongen ten leven opwekt, de fenix, die zich in het vuur

verjongt, en de eenhoorn. Zie ook het vorige n°.
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XVI

BEELDEN, ONTLEEND
AAN DE FLORA

1139.

De Griekse Liturgie bidt in haar Maria-officie aldus

:

O geheimzinnige twijg, die de onverwelkbare Bloem

hebt doen ontbloeien.

Cfr. Koenders, II, 225.

1140.

Maria is de bloeme, die bij Haar opneming ten hemel

van de aarde naar het paradijs is overgeplant.

Flos excellens, flos beatus

Mundi pratis est sublatus

Hac in die stat plantatus

Summo coeli solio.

Luce floret hodierna
Flore jugi ad superna
Flos devictus et materna

Iura dat in Filio.

(Engels anonymus der 12de eeuw, in Assumptione

B. M. V.).

1141.

De beeldspraak, die van Maria spreekt als van een

roos, maakt gewoonlijk gebruik van de volgende pas-

sages der H. Schrift :
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Eccli., 24, 18... quasi plantatio rosae in Iericho, gelijk

een rozengaarde in Jericho.

Eccli., 39, 17,... quasi rosa plantata super rivos aqua-

rum... gelijk een roos, die opbloeit aan de oevers der

wateren.

Eecli. 50, 8,... quasi flos rosarum in diebus vernis...

gelijk een roos in de dagen der lente.

1142.

Sicut spina rosam genuit Iudea Mariam, gelijk de

doornen de roos voortbrengen, bracht Judea Maria

voort. Deze passus komt voor in een responsorie op

het feest van Maria Geboorte, gelijk het werd samenge-

steld door de H. Fulbert van Chartres, en dat bewaard

bleef in de ritus der Carmelieten en Dominicanen.

Cfr. Koenders, III, 197.

1143.

Het brevier der Carmelieten zingt op het feest van
Maria’s Verloving aldus de H. Maagd toe : Virgo

Maria, non est tibi similis nata in mundo inter mulieres,

florens ut rosa, flagrans sicut lilium, geen onder al de

vrouwen der wereld is aan U gelijk, o Maagd Maria,

bloeiend als een roos, geurend als een lelie.

1144.

In hetzelfde officie lezen wij als volgt : Stirps Jesse

virgam produxit, virgaque florem, et super hunc florem

requiescet Spiritus almus. Virgo Dei Genitrix virga est,

flos Filius eius. De stam van Jesse bracht een twijg

voort en deze twijg een bloem, en op deze bloem rust

de H. Geest. De Maagd en Moeder Gods is de twijg,

de bloem haar Zoon.
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1145.

Op Maria wordt de volgende passage uit het Hooglied
toegepast : Ego flos campi et lilium convallium. Sicut

lilium inter spinas sic amica mea inter filias (Cant. 2, i).

Ik ben een bloeme des velds en een lelie der dalen.

Gelijk een lelie tussen de doornen is mijn vriendin onder
de jongedochteren. In de tweede nocturn der metten
van Maria’s Geboorte, heet het : Haec est enim flos

campi, de qua ortum est pretiosum lilium convallium,
per cuius partum mutatur natura protoplastorum,
deletur et culpa. Want Zij, Maria, is de bloeme des
velds, waaruit de kostelijke lelie der dalen voortkwam,
door wiens geboorte de menselijke natuur veranderd
en de schuld gedelgd werd.

1146.

Wees gegroet, ware wijnstok, die de rijpe druif voort-

brengt, waaruit de wijn vloeit, die de zielen verblijdt

van hen, die U gelovig verheerlijken (Maria-officie der
Griekse Kerk).

Cfr. Koenders, II, 225.

1147.

Ook Jacob van Maerlant noemt Maria de wijngaard-
ranke, haar Kind de druif.

Cfr. Smits, 140.

1148.

In de Limburgse Sermoenen wordt Maria uitvoerig bij

een wijngaardrank vergeleken, terwijl Nicolaas van
Cusa in een zijner preken hetzelfde beeld gebruikt :

Uit de natuur van haar vlees heeft zij die druiventros,

Jesus, voortgebracht, waaruit de wijn geperst is, die

God en de mensen verheugt. Op de Virgo inter Virgines
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door Gerard David draagt het Jesuskind een druiven-

tros in de hand.

Cfr. Smits, 154.

1149.

Volgens Durandus worden op Maria ten Hemel-opne-

ming de kruiden gezegend, omdat Maria vergeleken

wordt met de roos en de lelie, en hij haalt er het

gezegde van Fulbert van Chartres bij aan : Sicut

spina rosam, genuit Iudea Mariam. Zie n° 1142.

Cfr. Durandus, VII, 24, 10.

1150.

Dat deze kruidenzegening, in ons land bepaaldelijk in

Limburg nog in gebruik, juist op 15 Augustus plaats

heeft, vindt wellicht o. m. zijn oorzaak in het feit, dat

Maria in het epistel van die dag met velerlei bloemen

vergeleken wordt.

1151.

De vaas met bloemen, die vrijwel steeds op middel-

eeuwse voorstellingen der Annunciatie voorkomt,

duidt er op, dat deze gebeurtenis in de lente plaats vond.

Cfr. Male, II, 245 v.

1152.

In een i5de-eeuws handschrift in de Bibliotheek van

het Theologische College der Paters Jesuieten te

Maastricht, afkomstig uit een franciscaans vrouwen-

klooster (...op mi, arme sondersche... lezen wij op

f. 71 r.) vonden wij een litanie met een gehele reeks

bloemsymbolen :

Sancta Maria, wit blenckende lely des hemelschen para-

dijs, bidt voor ons.
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Sancta Maria, edel fyolet wtghevende die alresoetste
roec, bidt v. o.

Sancta Maria, rosé sonder doome, der sondaren een
medecijn, bidt v. o.

Sancta Maria, waerdighe goutbloem vol gotliker min-
nen, bidt v. o.

Sancta Maria, scone madelievenbloem gheneyghet tot-
ter sonnen, ghewassen in den dal vol soeticheden ende
minnen, bidt v. o.

Sancta Maria, welrukende bloeysem voertbrenghende
die alresoetste vrucht, bidt v. o.

Sancta Maria, wyngaertsknoep voertbrenghende die
alresoetste druve, bidt v. o.

1153.

Maria, bloem van Carmel, zie n° 1108.
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Vijfde Boek : De deugden en de zonden

I

DE DEUGDEN, DE ONDEUGDEN,
EN AANVERWANTE

ABSTRACTE BEGRIPPEN

1154.

De H. Schrift gaat voor in het personifiëren van deug-

den, wanneer zij in Psalm 142 de Barmhartigheid en de

Waarheid elkaar laat ontmoeten, tenvijl de Recht-

vaardigheid en de Vrede elkander omhelzen. Miseri-

cordia et veritas obviaverunt sibi, justitia et pax

osculatae simt. Zie afb. 94.

1155.

De deugden worden voorgesteld in de gedaante van

vrouwen, quia mulcent et nutriunt (Sicardus, Migne,

P. L., CCXIII, 44). Reeds in de oud-christelijke lite-

ratuur vinden wij deze vrouwelijke personificaties o. a.

in de waarschijnlijk tussen 140 en 155 geschreven

Pastor Hermae. In het achtste hoofdstuk van het derde

visioen ziet Hermas zeven vrouwen. De eerste, met
sterke handen, is het Geloof ;

de tweede, met een

gordel en een manhaftig uiterlijk, is een dochter van

het Geloof en heet Onthouding. De daaropvolgende,

de Eenvoud, isweer een dochter van de Onthouding, en

zo volgen na elkaar nog : de Kennis, de Onschuld, de
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Reinheid, en de Liefde. Een langere reeks van allego-

rieën ontmoeten wij verder in het vijftiende hoofdstuk

van de negende gelijkenis van dezelfde auteur
; daar

zijn niet slechts de deugden, maar ook de ondeugden
vertegenwoordigd.

Cfr. Sauer, 233 v. ;
Male, II, 99 v. ; Franses, 182 v., 256 v.

1156.

Een waarschijnlijk uit de 5de eeuw stammend fresco

te El Kargeh, in een oase der Lybische woestijn, groe-

peert de figuren der Rechtvaardigheid, van de Vrede
en van het Gebed tussen die der oud-testamentische

personen.

1157.

Tertullianus (De spectaculis, XXIX) is de eerste, die

de idee der Psychomachie, de strijd der deugden tegen

de ondeugden, vorm geeft. Bij hem hebben de deugden
de gedaante van gewapende maagden, die als gladia-

toren in de arena strijden, geheel in overeenstemming

met Christus’ getuigenis, dat Hij niet de vrede is

komen brengen, maar het zwaard. Aurelius Pruden-
tius Clemens (348-410) bezingt vervolgens de zielestrijd

in een lang gedicht, Psychomachia, bestaande uit 917
virgiliaanse hexameters. Zie verder de n09 1259 vv.

1158.

Van bizondere betekenis voor de iconografie der deug-

den is de indeling der voornaamste, met het gods-

dienstige en sociale leven in betrekking staande deug-

den in drie theologische of goddelijke deugden. Geloof,

Hoop en Liefde, en vier kardinale deugden. Voorzich-

tigheid, Rechtvaardigheid, Sterkte en Matigheid.

Tegenover deze zeven deugden worden de zeven hoofd-
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zonden geplaatst : Hoovaardij, Gierigheid, Nijd, On-

kuisheid, Onmatigheid, Gramschap en Traagheid.

Later werkt men dit denkbeeld verder uit, en men komt

door allerlei vertakkingen tot een boom der deugden

en een boom der ondeugden. Zie n° 1164.

1159.

De allegorieën der deugden en der ondeugden werden

voornamelijk in toepassing gebracht op plaatsen, die

volgens hun bestemming in meer of minder nauwe

betrekking stonden tot de morele en godsdienstige

opvoeding van de mens, zoals doopkapellen, preek-

stoelen, klokkentorens, e. d. Samen met de zeven vrije

kunsten, het rad der fortuin, de levensgetijden, de

Sibyllen, de tekens van de dierenriem, de voorstellin-

gen der maanden enz. worden zij toegepast bij de ver-

siering van kerkvloeren (St. Remy te Reims, St. Irenée

te Lyon, de Dom van Siena, en vele andere kerken in

Italië), roosvensters (Parijs, Lyon, Auxerre, enz.), maar

vooral portieken, waar zij gewoonlijk in de beneden-

partijen aangebracht worden (Amiens, Parijs, Chartres

twee maal, St. Jean te Lyon, Straatsburg, Baptisteria

van Parma en Florence, enz.). Ook graftekens, fontei-

nen en wereldlijke openbare gebouwen worden veel-

vuldig met allegorieën der deugden versierd.

1160.

Dürer stelt de Deugd voor als een jonge man, rijdend

op een leeuw, een zwaard en een weegschaal in de

hand houdend. Hij wijkt hier dus af van een der grond-

regels van de iconografie der deugden, die voorschrijft,

dat zij steeds door vrouwengestalten behoren te worden

afgebeeld.

521



Vijfde Boek : De deugden en de zonden

1161.

Ripa stelt de deugd voor als een gevleugelde maagd,
die met de rechterhand steunt op een speer en die in de
linker een lauwerkrans draagt. Op haar borst is een
afbeeldsel der zon aangebracht. De vleugels duiden er

op, dat de mens zich door de deugd boven het gewone
peil der stervelingen verheft. De zon herinnert eraan,

dat, gelijk dat hemellichaam aan de aarde licht en
leven schenkt, de deugd aan de mikrokosmos, die het
menselijk wezen is, warmte en kracht verleent. De
krans is van lauwergroen, omdat deze plant steeds

groen blijft en nimmer door de bliksem getroffen wordt.
Zo moet ook de deugd steeds krachtig zijn en geen
rampspoed kan haar deren. De lans, waarop zij steunt, is

een teken, dat zij vrij en aan niemand onderworpen is.

Cfr. Ripa, 672.

1162.

Philip Galle (1537-1612) stelt op een zijner kopergra-
vuren de Deugd voor als een figuur, gewapend met
zwaard, lans en helm, de duivel vertrappende.

1163.

In de Duitse kunst ontmoeten wij een enkele maal de
voorstelling van Christus, die door de deugden aan het
kruis geslagen wordt. Gewoonlijk zijn de Barmhartig-
heid, de Wijsheid, de Gehoorzaamheid, de Rechtvaar-
digheid, het Geduld, het Geloof, de Nederigheid, de
Liefde en de Hoop hierbij betrokken, doch de rollen, die

de onderscheiden deugden te vervullen hebben, staan
niet vast.

Cfr. Molsdorf, 201 ; zie de afb. R. D. K., I, 348, Abb. 3.
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1164.

Hugo van St. Victor is een der eersten geweest, die de

boom der deugden en der ondeugden beschreven heeft.

De nederigheid is de stam van de boom der deugden,

uit haar ontspruiten zeven takken, de drie goddelijke

en de vier kardinale deugden. Uit elk van dit zevental

ontspruiten weer andere takken der deugd : zo b. v.

uit het Geloof de Kuisheid en de Gehoorzaamheid,

uit de Hoop het Geduld en de Vreugde, uit de Liefde

de Eendracht, de Vrijgevigheid, de Vrede en de Barm-
hartigheid. De nieuwe Adam, Christus, heeft deze

boom geplant. Daarnaast is een andere boom, geplant

door de oude Adam. Hiervan is de Hoovaardij de stam,

die zeven takken draagt : de Nijd, de ijdele Glorie, de

Toorn, de Droefheid, de Gierigheid, de Onmatigheid en

de Onkuisheid, die ieder weer de oorsprong zijn van

allerlei andere zonden. Zie ook n° 1265.

Cfr. Male, II, 108 ;
Molsdorf, 210 v. ; Sauer, 246.

1165.

Een andere wijze van voorstellingen van het complex

der deugden en ondeugden neemt de vorm aan van de

ladder uit het visoen van Jacob. Wij vinden haar

beschreven bij Honorius van Autun (Migne, P. L.,

CLXXII, 869, 1239). Deze ladder bestaat uit vijftien

sporten, die evenzovele deugden zijn, samengehouden

door twee balken, de Liefde tot God en de Liefde tot

de naaste. De vijftien deugden zijn de volgende :

Geduld, Zachtmoedigheid, Eenvoud, Vroomheid, Ne-

derigheid, Verachting der wereld, vrijwillige Armoede,

Vrede, Goedheid, Geestelijke Vreugde, Lijdzaamheid,

Geloof, Hoop, Lankmoedigheid, Standvastigheid. Een
miniatuur in de Hortus Deliciarum vertoont ons de

Mensheid opklimmende langs deze ladder. Intussen

523



De deugden en ondeugden

staan de ondeugden nog op de aarde en verlokken

haar om van de ladder af te komen. De meeste mensen
laten zich verleiden en storten hals over kop in de

diepte. Slechts enkelen stijgen tot aan de top van de

ladder en nemen er de hemelse kroon in ontvangst,

die Gods hand hen uit de wolken toereikt. Zie afb. 98.

Cfr. Male, 106 v. ; Fig. 50; Molsdorf, 210; Künstle, 1 , 286.

1166.

Wordt de Annunciatie voorgesteld als de eenhoorn-

jacht, dan fungeren Barmhartigheid en Vrede, Recht-

vaardigheid en Waarheid als jachthonden. Zie n° 426.
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II

DE DRIE
GODDELIJKE DEUGDEN

1167.

Het Geloof wordt gewoonlijk afgebeeld aan de rechter-

hand van Christus. Soms draagt zij een wapenschild

met de afbeelding van een kruis (Parijs), een kelk

(Chartres), een kruis in een kelk (Amiens). Aan de

noorderportiek te Chartres vult het Geloof de kelk met
het bloed van het op het altaar geofferde Lam. Op het

reliekschrijn van St. Gondulphus, afkomstig uit St. Ser-

vaas te Maastricht en thans in het Musée du Cinquan-

tenaire te Brussel, draagt het Geloof het Manna in de

hand. Deze allegorie legt dus de nadruk op het geloof

in de verlossing door Christus’ Kruisdood en in de

dagelijkse eucharistische vernieuwing van dit verlos-

sende Offer.

Giotto’s fresco in de Arenakapel te Padua geeft het

Geloof een schriftrol met het Credo in handen, bene-

vens de tafelen der Wet; elders draagt zij ook wel een

boek, of wel een brandende kaars, die op zich weer een

symbool is van het Geloof, dat de duisternissen ver-

licht, waarin de mens van nature gedompeld is. In een

Frans handschrift der 15de eeuw balanceert het Geloof

een kerkmodel op het hoofd. (B. N., MS. Fr. 9608).

Giotto kroont het Geloof met een tiara. In het

Baptisterium van Panna houdt het Geloof bloemen in

525



Vijfde Boek : De deugden en de zonden

de hand, waaruit de allegorieën der Vrede en der

Gerechtigheid voortspruiten. Soms rijdt zij op een
eenhoorn, elders vertrapt zij een afgodsbeeld, de Syna-
goge, de heresiarch Arius of Mohammed. Zie afb. 92.

De Italiaanse kunst kenmerkt het Geloof door de kelk

of het kruis of door beide. Een der oudste voorbeelden
is te zien aan het graf van St. Petrus Martyr te

Milaan, uit 1339. De kunst der latere eeuwen zal deze
attributen als de geëikte erkennen. Ook bij Ripa
vinden wij ze terug. Zie n° 1171.

1168.

Christusque nobis sit cibus, Nu weze Christus onze spijs,

Potusque noster sit fides En onze drank zij het

Geloof.

Cfr. Hymne Splendor paternae gloriae, Breviarium Rom.,
Feria sec. ad laudes.

1169.

Pudor sit ut diluculum :

Fides velut meridies.

Cfr. Ibid.

Als morgenlicht weze onze
schroom.

En ons geloof als middag-
gloed.

1170.

Lucem fides adaugeat : Het Geloof vermeerdere
het licht

Sic luminis jubar ferat. zo glanze het schitterend

voor ons uit.

Cfr. Hymne Immense caeli Conditor, Feria sec.ad vesperas.

1171.

Volgens Ripa is het Christelijke Geloof een vrouw in

het wit gekleed, staande op een voetstuk, met in de
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linkerhand een Kruis en in de rechterhand een kelk.

Zij staat op een voetstuk, omdat het geloof de grond-

slag is van alle andere deugden en omdat het, volgens

St. Paulus, zonder het Geloof niet mogelijk is aan God
te behagen. Omdat de beide voornaamste punten van

het Geloof zijn : Christus, en die gekruisigd, en het

Sacrament des Altaars, draagt zij het Kruis en de kelk

in de hand.

Cfr. Ripa, 201 v.

1172.

Dit is dan ook de gestalte, die het Geloof na de Middel-

eeuwen gewoonlijk pleegt aan te nemen. Zij komt her-

haaldelijk voor als draagfiguur onder preekstoelen.

1173.

De ketterij wordt om begrijpelijke redenen vooral door

de kunst der Contrareformatie uitgebeeld. De grond-

slag voor de meeste voorstellingen is te zoeken bij Ripa.

1174.

Ripa stelt de ketterij voor als een harpij met wild

fladderend haar, die vuur en rook uitspuwt. In de lin-

kerhand houdt zij een boek, waaruit slangen kruipen,

met de rechterhand schijnt zij een kluwen slangen uit

te strooien.

Cfr. Ripa, 255.

1175.

De Middeleeuwen stelden de ketterij voor in de gedaan-

te van een schorpioen, ofwel van een vrouw, die uit een

hoorn van overvloed reptielen van allerlei aard, maar
vooral schorpioenen, schudt.

Cfr. Barbier de Montault, Traité d’Iconographie chrétien-

ne, I, 306 ;
Charbonneau-Lassay, 909.

527



Vijfde Boek : De deugden en de zonden

1176.

Ook het spinneweb komt voor als symbool van de
ketterij.

Cfr. Charbonneau-Lassay, 917.

1177.

Simon de Tovenaar geldt als verpersoonlijking der
ketterij. De overwinning van Petrus op Simon de
Tovenaar is een beeld van de overwinning der Katholie
ke Kerk op het Protestantisme.

1178.

Bij Stalpart van der Wiele(Gulde-Jaer ons Heeren, 146)
heeft de ketterij de gestalte en het voorkomen van een
melaatse.

1179.

De anker als symbool der Hoop is een zeer oud
Christelijk symbool, dat steunt op Paulus’ woord
(Hebr. 6, r8 v.). Johannes Chrysostomus gebruikt het
zelfde beeld : « Sicut enim maledictus est qui sperat in

homine, ita etiam beatus est, qui sperat in Deo. Ab
omnibus ergo te sejungens hanc tene ancoram

» (Migne,
P. G., LV, 144). De oud-christelijke kunst plaatst
soms als nadere aanduiding bij het anker de woorden :

Spes in Deo, Spes in Christo.

1180.

Dante definieert de Hoop aldus :

« Spene, diss’ io, è uno attender certo
De la gloria futura, il qual produce
Grazia divina e precendente merto. »

« De Hoop, zeide ik, is een zeker verwachten van de
toekomstige heerlijkheid, welke verwachting steunt op
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de goddelijke genade en op de voorafgaande verdien-

sten ». Hiermede herhaalde hij woordelijk een uit-

spraak van Petrus Lombardus (Sentent. III, 26 ; zie

verder St. Thomas van Aquine, Summa, Ia 2ae, qu.

LX, art. 2 en Ha 2ae, qu. XVII, art 1.).

In overeenstemming met deze definitie beeldt de
middeleeuwse kunst de Hoop af als een figuur, die

omhoog blikt en haar hand uitstrekt naar een kroon,

die het symbool is der toekomstige heerlijkheid. In

haar nabijheid is een wapenschild aangebracht met een

kruisvaan, het teken der verrijzenis : de eeuwige

beloning zal ons immers geworden op de dag onzer

verrijzenis. Men dacht hier zonder twijfel aan het vers

uit het boek Job : Ik weet dat mijn Verlosser leeft en

dat ik op de jongste dag uit de aarde zal verrijzen, dat

ik opnieuw bekleed zal zijn met mijn vlees en dat ik

God, mijn Zaligmaker, met mijn eigen ogen zal aan-

schouwen.

1182.

Op het uit Maastricht afkomstige reliekschrijn van
St. Gondulphus, thans in het Musée du Cinquantenaire

te Brussel, draagt de Hoop een tak met knoppen en

een discus met het kruis.

1182.

Elders komt de Hoop voor met een bijenkorf als

hoofdtooi en attribuut. Ook draagt zij wel een spade
en een sikkel in de hand. Al deze zaken zijn een teken

van de hoop, die de landman bezielt, zowel bij het

opstellen van de bijenkorf, die hem een overvloed van
honing verschaffen zal, als bij het bewerken van de

akker, die een rijken oogst zal dragen. Daarnaast

komen nog een vogelkooi en een schip als attributen
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voor. De vogel in zijn kooi hoopt op de vrijheid, de

zeeman op zijn schip ziet uit naar de veilige haven.

Aan het einde der Middeleeuwen zullen het anker, de

spade of het schip de meest voorkomende attributen

zijn. Later komt daarbij nog de duif. (Zie hiervoor :

A. E. Rientjes, De Afbeelding van de Deugd van
Hoop, Gildeboek, XX, 1937, blz. 160 v.). Soms ver-

treedt zij Judas. Zie aib. 92.

In de Italiaanse kunst draagt de Hoop een bloesemtak

of een hoorn van overvloed. Later stelt men haar voor

als een gevleugelde figuur, die de handen naar de hemel

opheft. Tijdens de Renaissance en de Barok zal het

anker overheersen. Ripa dost haar uit met anker en

bloemkransen.

1183.

Wanneer de middeleeuwse kunst de Liefde wil uit-

beelden, bedoelt zij steeds de liefde tot de naaste.

Portieksculpturen der kathedralen van Chartres en

Amiens, glasramen te Auxerre en Lyon geven de Liefde

de gestalte ener vrouw, die haar mantel afdoet om hem
aan een arme te geven. Te Parijs, zowel aan de por-

tieken als in een der glasramen, draagt de Liefde een

wapenschild, versierd met een schaap, omdat, gelijk

Rupert de Tuy zegt, het schaap zijn vlees te eten geeft

aan de sterken en zijn melk te drinken aan de zwakken.

Het bedekt hen die naakt zijn met zijn vacht en het

laat zich naakt scheren om anderen te verwarmen.

Het voornaamste karakter der christelijke Liefde, de

liefde tot God, werd door de middeleeuwse kunstenaars

vrijwel niet voorgesteld. In de Italiaanse kunst der

13de eeuw vinden wij niettemin enkele schuchtere po-

gingen dit zeer onstoffelijke begrip een verstaanbare

vorm te geven. Giotto geeft in de Arenakapel te Padua
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de Liefde een hart in de hand, dat zij aan God aanbiedt,

terwijl zij met de andere hand in de buidel grijpt om
aalmoezen uit te delen aan de armen. Orcagna ver-

vangt aan het tabernakel van Or San Michele dit

laatste motief door een kind, dat aan de borst der

Liefde lafenis zoekt.

Op het reliekschrijn van St. Gondulphus, afkomstig

uit de Maastrichtse St. Servaas, draagt de Liefde een

brood en een drinknap, ten teken, dat zij hongerigen

spijzigt en dorstigen laaft.

Soms draagt de Liefde nog als attribuut de pelikaan en

het stralende monogram IHS.

Dit monogram wordt tegen het einde der Middeleeu-

wen het meest gebruikelijke attribuut der Liefde, ter-

wijl zij daarenboven een hand op haar hart drukt.

In de Italiaanse kunst wordt de Liefde voorgesteld in

de gedaante der zgn. Charitas, een vrouw met kin-

deren aan haar borst. Antonio Pollaiuolo stelt haar

voor als een gekroonde vrouw met een kind aan de

borst, die daarenboven een vlammend hart in de hand
houdt (Uffizi, Florence). De Barok kiest het motief der

Charitas zonder verdere attributen. (Men zie hiervoor :

Edgar Wind, Charity, the case history of a pattem.

Journal of the Warburg Institute, I, p. 322 ff.). Zie

ook afb. 93.

1184.

Ripa houdt zich eveneens aan het motief der Charitas,

wier hoofd daarenboven door een vlam bekroond is.

Cfr. Ripa, 85.

1185.

De Liefde tot Christus wordt met een evangelisch woord

een zoet juk genoemd. Verus amor non sentit amari-
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tudinem, quia soror amorfs est dulcedo. De ware liefde

gevoelt geen bitterheid, immers de zuster der liefde

is de zoetheid (St. Augustinus, Confessiones, XIII).

1186.

In de periode der Contrareformatie wordt de goddelijke

Liefde, de Amor Divinus, soms voorgesteld in de

gedaante van een verchristelijkt Amor-tïguurtje, dat

licht vereenzelvigd wordt met het Kindje Jesus.

1187.

De sensitieve godsvrucht der contrareformatorische

religieuse herleving stelde het hart in het middelpunt

der aandacht, terwijl de Barok tevens de vorm van het

hart gaarne in zijn vormenschat opnam. Naar het

voorbeeld van St. Theresia’s transverberatie van het

hart doorschiet de Amor Divinus, evenals zijn profane

evenbeeld met pijl en boog gewapend, het hart der

bruid, de ziel. Daarnaast komen in de kunst dezer

periode talrijke heiligen voor, die hun hart in de hand

dragen en het aan Christus of Maria aanbieden.

Omgekeerd worden andere Heiligen voorgesteld terwijl

zij een hart ontvangen. Wij noemen als voorbeeld

Boeyermans’ grote doek in het Museum van Gent,

dat de Heilige Carmelites Maria Magdalena de Pazzi

voorstelt, die uit de hand van Christus een hart ont-

vangt. Aan de H. Catharina van Siena zou Hij ver-

schenen zijn, en haar hart uitgenomen hebben om haar

het Zijne er voor in de plaats te geven. Deze uitwis-

seling van harten, een symbool der wederzijdse liefde,

wordt een geliefd motief voor boekillustraties en

santjes.

Rond 1600 ontstaat een reeks van 18 kleine koper-

prenten, door Anton Wierix, uitgegeven onder de titel
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Corjesu Amanti Sacrum. De grondgedachte is de ont-

wikkeling van het geestelijk leven in zijn opeenvolgen-

de stadia. Jesus treedt er op in de gedaante van de

Amor Divinus, n. 1. als een kind. Hij opent het hart,

houdt er met een bezem schoonmaak van al de onge-

rechtigheid door Duivel, Wereld en Vlees in het binnen-

ste van het hart opgestapeld. Hij schildert op de

wanden van het hart de voorstelling der vier uitersten.

Hij doorschiet het hart met de pijlen Zijner Liefde en

ten slotte neemt Hij bezit van het hart, en, terwijl de

goddelijke Bruidegom de harp ter hand neemt, jubelen

de engelen. Als dan het ogenblik der beloning voor het

Hart is aangebroken, plaatst de Goddelijke Liefde een

kroon op het hart, terwijl de hemelse geesten het op-

sieren met palmtakken en bloemkransen.

Dit typische contrareformatorischegegevenwerd merk-

waardigerwijze, met gebruikmaking van Wierix’ prent-

jes, ook benut door de Protestantse spiritualiteit.

In 1736 verschijnt bij Verheyden te Amsterdam een

werkje getiteld : Levendige Herts-Theologie, Dat zyn

Aandachtige Betrachtingen, hoe Jesus in der Geloovi-

gen herten wil wonen, werken en leven, en haar wil

zyn alles in allen... Wel eer in ’t Hoogduyts voorgestelt

door Christiano Hoborgh, Leeraar. En nu in ’t Neder-

duyts overgeset, op nieuws byna de helft vermeerdert,

met Liefde-Gesangen en Versen. Door een Lief-hebber

van Jesus. — Deze laatste is waarschijnlijk Jan Luy-

cken of iemand uit zijn naaste omgeving.

Een verwant gegeven behandelt Benedictus vau Haef-

ten’s Schola Cordis met prenten van Boetius a Bolswert

(Antwerpen, 1621).

Voor het Geestelijk Kaartspel van de Carmeliet Jo-

seph a Sancta Barbara zie men n° 1944.
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1188.

Naast de Amor Divinus, de Goddelijke Liefde, wordt

door de middeleeuwse kunst ook de Amor Carnalis

in beeld gebracht. Zij wordt voorgesteld als een naakte

vrouw met een blinddoek en vleugels, gewapend met
pijl en boog. Naast deze Vrouwe Minne komt ook de

mannelijke Amor voor, naakt of in een lang gewaad
gekleed. Ook hij draagt vleugels en is met pijl en boog

gewapend, terwijl hij op de tinnen van zijn burcht

staat en zijn slachtoffers voor hem ter aarde knielen.

De kunst der Renaissance laat de Amor Carnalis wel

op een bok rijden. Zie ook afb. 84.

Cfr. Lothar Freund, R. D. K., I, 643 vv.
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III

DE VIER
KARDINALE DEUGDEN

1189.

De vier kardinale deugden worden op een miniatuur

in een I2de-eeuws Collectionarium te Stuttgart (Brev.

128, 10 r.) als volgt voorgesteld : de Voorzichtigheid

draagt een slang als attribuut, de Gerechtigheid een

weegschaal, de Sterkte is uitgedost met maliënkolder,

schild en zwaard, de Matigheid hanteert twee schalen ;

zij giet vloeistof van de ene over in de andere, m. a. w.

zij doet water bij de wijn.

De benaming, virtutes cardinales, wordt als volgt om-
schreven

: Quattuor virtutes cardinales in quibus om-
nes virtutes velut ianua in cardine pendent...

1190.

In het ruim een eeuw oudere Evangeliarium van Uta te

München dragen de borstbeelden der vier kardinale

deugden, gezien in het licht der goddelijke eigen-

schappen, de volgende bijschriften.

Divina prudentia est, quae non transit de cogitatione

in cogitationem, sed in cuius incorporeo intuito simul

adsunt omnia, quae novit.

Divina iustitia est, quae perpetua lege a bonae volun-

tatis suae continuacione non flectitur.
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Divina temperantia est, quae in se perpetua intentione

conversa est.

Divina fortitudo est, quae semper idem est nee ali-

quando mutatur.

Cfr. Beissel, 256.

1191.

De H. Ambrosius en de H. Augustinus brengen de vier

kardinale deugden reeds in verband met de vier para-

dijsstromen (Migne, P. L., XIV, 280 v. ;
XLI, 394)-

De beeldende kunst der Middeleeuwen brengt dit mo-

tief tot uitdrukking. Zo is b. v. aan de i3de-eeuwse

doopvont te Hildesheim Phison gekarakteriseerd als de

Voorzichtigheid, Gehon als de Matigheid, Tigris als de

Sterkte en Euphraat als de Gerechtigheid.

1192.

In Italië plaatst men de vier kardinale deugden vaak

naast de vier Evangelisten, zo b. v. in de koepel van

S. Marco te Venetië en aan de kansel van Siena.

1193.

Innocentius III vergelijkt de kardinale deugden met

de vier kruisnagels van Christus :
Quattuor clavi sunt

quatuor principales virtutes. Gabriël Biel (1430-1495)

werkt deze vergelijking nader uit ;
hij zegt, dat deze

deugden de vier nagels zijn, waarmede wij ons tesamen

met Christus aan het kruis moeten hechten. Quatuor

clavi quatuor sunt cardinales virtutes, quibus debea-

mus nos cum Christo cruci affigere.

Cfr. Molanus-Paquot, 437.

1194.

De Voorzichtigheid draagt in overeenstemming met

Matth. 10, 16 een slang als attribuut of op haar
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wapenschild. Soms houdt zij als teken van zelfkennis

een spiegel in de hand. Aldus komt zij voor aan de
Franse kathedralen. Te Chartres draagt zij bovendien

een boek. Minder voorkomende allegorieën der Voor-

zichtigheid zijn de volgende : een maagd met sluier en

ontblote borst, die een draak wurgt (Bamberg, graf

van Clemens II), of een vrouw, die onderwijs geeft

(Franse miniatuur, Cfr. Sauer, 241). De Italiaanse

kunstenaars, o. a. Giotto, beelden haar af met twee of

drie gezichten en met drie boeken, die duiden op het

verleden, het heden en de toekomst. Luca della Robbia
stelt de Voorzichtigheid voor als een gevleugelde

figuur met de traditionele attributen van slang en

spiegel (kapel van de kardinaal van Portugal te San
Miniato).

1195.

In een voor Jacques d’Armagnac, hertog van Nemours,
vervaardigd manuscript, thans in de Bibliothèque

Nationale te Parijs (Ms. fr. 9186), komt een miniatuur

voor, waarop wij de Voorzichtigheid zien afgebeeld als

een bedaagde vrouw, die een spiegel en een zeef in de
hand houdt, op haar hoofd is een kleine doodskist

geplaatst, aan haar linkerarm is een schild gegespt,

waarop de lijdenswerktuigen staan afgebeeld, zij plaatst

haar voet op een geopende zak, waaruit goudstukken

rollen. Deze overvloed van attributen, die reeds aan

Ripa doet denken, wordt ons verklaard door een

bijgevoegd kreupelrijm, dat als volgt luidt

:

De bonne coutume s’amort (se mortifie)

Qui pense souvent a sa mort,
En beau miroir sa face mire
Qui son estat voit et remire.

Mémoire de la Passion
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Targe male tentation.

Discrétion est ou gredier (crible)

Quant du grain retrait le paillier.

Ce n’est que peine et décevance

D’amasser planté de chevance.

Vatten wij dus de Voorzichtigheid op als de praktische

wijsheid, die de waarheid van de dwaling scheidt, dan

wordt zij gesymboliseerd door de zeef, die het koste-

lijke koren zuivert van het onwaardige kaf. Zien wij

daarentegen in de Voorzichtigheid de kennis van ons

zelven, die ons gedrag regelt, dan wordt zij gekarakte-

riseerd door de spiegel, waarin ons beeld zich aftekent.

De christelijke voorzichtigheid echter houdt de blik

gericht op de eeuwige waarden, zij treedt de goederen

dezer wereld met voeten, omdat zij denkt aan de

dood, waarin de door ons vergaarde rijkdommen ons

niet volgen kunnen. En omdat zij in de strijd tegen de

wereld bovennatuurlijke wapenen behoeft, gordt zij de

gedachte aan Christus’ Lijden aan als een schild.

Cfr. Male, III, 315.

1196.

Catharina Klauber illustreert in haar Lauretanische

Litanie de Voorzichtigheid met de volgende attributen

en motieven : de slang, de haan (Quis dedit gallo

intelligentiam ? Job 33, 36), een mierenhoop (Vade ad

formicam et disce intelligentiam. Prov. 6, 6), een

gekroonde kop met twee gezichten, geografische en

nautische instrumenten, de wijze en de dwaze maagden.

1197.

Ripa houdt zich aan de gewone attributen : slang,

dubbel gezicht en spiegel, doch hij voegt er nog het

hert bij, dat door zijn snelheid, ofschoon het gehinderd
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wordt door de takken van zijn gewei, toch aan de
jagers weet te ontkomen.

Cfr. Ripa, 508.

1198.

De Matigheid wordt gekenmerkt, doordat zij uit een
vaatwerk water giet in een ander, dat wijn bevat.
Daarnaast draagt zij meetwerktuigen, o. m. een passer
en een zandloper (Ambrogio Lorenzetti, fresco van
1338-9 in de Sala di nove van het Palazzo Publico te
Siena).

1199.

Het vermengen van het water en de wijn vinden wij o.a.

op een schilderij van Pollaiuolo in de Uffizi te Florence
en later ook nog bij Van Thulden (1659, Antwerpen,
Coll. S. Hartveld, cfr. Knipping, I, afb. 17.). Zie ook
n° 1189.

1200.

Een miniatuur uit een I5de-eeuws Frans manuscript
vertoont de Matigheid met een uurwerk op haar hoofd
en een breidel in haar mond. In de hand draagt zij een
bril en haar gespoorde voeten steunen op de wieken
ener windmolen (Zien0 1195, cfr. Male, III, fig. 168).
De verzen, die deze miniatuur vergezellen verklaren
deze hybridische attributen, die reeds een voorsmaak
geven van Ripa’s ingewikkelde bedenksels :

Qui a Torloge soy regarde
En tous ses faicts heure et temps garde.
Qui porte le frein en sa bouche
Chose ne dict qui a mal touche.
Qui lunettes met a ses yeux
Prés lui regarde s’en voit mieux.
Esperons montrent que cremeur (la crainte)
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Font estre le josne homme meur.

Au moulin qui le corps soutient,

Nul excès faire n’appartient.

Het uurwerk is het symbool van het rythme, dat het

leven van de wijze mens regelen moet. Een breidel in

zijn mond nemen betekent, dat men zijn woorden

beheerst. Door een bril ziet men de dingen, die men
aanvankelijk slechts door een nevel zag, scherp en

klaar. De sporen, die de jonge ridder aangespt, bedui-

den de geestelijke rijpheid. De molen, die ons het meel

maalt en het brood bereidt, draait nimmer in het wilde :

zij is het symbool van regelmatige arbeid.

1201.

Ripa geeft zijn Matigheid de breidel en een uurwerk

in de hand en voegt haar de olifant toe als attribuut,

omdat de olifant volgens hem een zeer matig dier is,

dat nooit meer voedsel tot zich neemt, dan het gewend

is te gebruiken.

Cfr. Ripa, 619.

1202.

Een der oudste bewaard gebleven personificaties der

Gerechtigheid, bevindt zich in de necropolis van El

Kargeh in de Lybische Woestijn, waar zij met andere

allegorische figuren en gestalten uit het Oude Verbond

in de koepelversiering van een rotsgraf is opgenomen.

Zij draagt een weegschaal en een hoorn van over-

vloed. (5de ? eeuw).

Cfr. Kaufmann, 282 v., Abb. 114 en 135.

1203.

De meest voorkomende attributen der Gerechtigheid

in de middeleeuwse kunst zijn een zwaard en een
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weegschaal
; soms draagt zij bovendien een kroon.

Bij Giotto houdt zij in iedere hand een weegschaal, in

de ene staat een engel, die de rechtvaardige een krans

toereikt, in de andere een beul, die een misdadiger ont-

hoofdt. Op een draagbaar altaar in het Museum te

Augsburg heeft zij de waterpas als attribuut.

1204.

In het reeds eerder aangehaalde I5de-eeuwse hand-

schrift (zien0 1195) draagt de Gerechtigheid een weeg-

schaal en twee degens, een daarvan daalt uit de hemel
op haar hand neer, met het gevest omhoog. Zij zit

op het voeteneinde van een bed, dat van een hoofd-

kussen is voorzien. De begeleidende versregels luiden

:

L’espée du souverain Juge
Est dessus cil qui autrui juge.

Pour la vérité maintenir

Doit on 1 ’espée en main tenir.

La balance justement livre

A chascun le sien et délivre.

Le lit enseigne qu'en repos

Doit juge dire son pourpos.

Comme est 1 ’orlier au lit propice

Est miséricorde a justice.

Het zwaard, dat van boven neerdaalt is het zwaard
van God, want het zwaard van God hangt boven het

hoofd van hem, die een ander oordeelt. Het bed duidt

erop, dat de rechter zijn vonnis ongestoord moet
kunnen vellen en het zachte oorkussen is een beeld der

barmhartigheid, die de gerechtigheid tempert.

Cfr. Mille, III, 312.

1205.

Volgens Horus Apollo was de struisvogel bij de Egyp-
tenaren een symbool der Gerechtigheid, omdat diens
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volkomen vlakliggende veren hen herinnerde aan de

aequitas. Raffael en zijn leerlingen passen dit motief

toe in de Stanza di Eliodoro in het Vatikaan, waar de

Gerechtigheid vergezeld wordt van een struisvogel.

Aan het uit 1523 daterende grafteken van de Neder-

landse Paus Adrianus VI in de kerk S. Maria dell’

Anima te Rome, door Baldassare Peruzzi, ontmoeten

wij hetzelfde motief, dat ook door Ripa benut wordt.

1206.

De salamander, het embleem van Koning Frans I

van Frankrijk, was eveneens een symbool der Recht-

vaardigheid, omdat hij volgens de opvatting der Ou-

den in het vuur levende het slechte vuur uitdoofde en

het goede onderhield. Vandaar ook de wapenspreuk :

Nutrisco et extinguo.

1207.

Het later zo gewilde motief van de Gerechtigheid, die

een blinddoek draagt, komt niet vroeger voor dan aan

het begin der 16de eeuw.

1208.

De Sterkte draagt te Chartres een leeuw als attribuut.

Elders, b. v. te Amiens, is zij gewapend met zwaard,

schild en harnas. In de plaats van dit laatste draagt zij

ook wel een leeuwenhuid, misschien een herinnering

aan de klassieke Hercules (zie n° 1210), terwijl haar

schild soms met een leeuw of een stier versierd is.

1209.

Een Franse miniatuur van het einde der Middeleeuwen

toont ons de Sterkte, die uit een toren een draak te

voorschijn haalt. Zij staat daarbij op een wijnpers en
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draagt een aambeeld op de rug. De draak is de zonde,
die wil binnendringen in de vesting van het geweten :

de sterke man weet die draak er uit te verwijderen.

Evenals het aambeeld door het slaan met de voorha-
mer effen en glad wordt, zo wordt de sterke sterker

door zijn kracht veelvuldig te beproeven. De pers
symboliseert de overwinning van de geest op zich zelf,

de vermorzeling des harten, die de tranen doet vloeien,

evenals de pers de wijn doet opborrelen uit de opgetaste
trossen.

Cfr. Male, III, 315 v.

1210.

In de tijd der Barok wordt de Sterkte afgebeeld om-
hangen met Hercules’ leeuwenhuid en met de knots in

de hand. Soms staat een afgeknotte zuil aan haar
zijde, aan Samson’s daad herinnerend.
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IV

DE OVERIGE DEUGDEN

1211 .

De Zachtmoedigheid draagt te Amiens een schild met

de afbeelding van een lam.

1212.

Ripa geeft aan de Zachtmoedigheid de olifant

tot attribuut. Dit dier immers is volgens de opvatting

der oude Egyptenaren zeer zachtmoedig : het vecht

nooit met andere, zwakkere dieren, en slechts dan met

even sterke of sterkere, wanneer het daartoe geprest

wordt. Bevindt zich een olifant temidden van een kud-

de vee, dan is hij uiterst voorzichtig om de zwakke en

tere dieren niet te kwetsen. Wanneer een reiziger de

rechte weg verloren heeft en hij ontmoet in de woestijn

een olifant, dan heeft hij niet alleen niets daarvan te

vrezen, doch de olifant tracht hem zelfs weer op de

goede weg te brengen.

Cfr. Ripa, 386.

1213.

Ripa stelt de Onschuld voor als een jonge maagd,

met bloemen gekroond, die een lam op de arm draagt.

Cfr. Ibid., 286.
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1214.

Het Geduld draagt te Amiens een wapenschild met

een os, een dier, dat zich geduldig het juk laat op-

leggen.

1215.

Ripa stelt het Geduld voor als een vrouw met een juk

op de schouders, die haar voet op een doornbos plaatst.

Cfr. Ripa, 474.

1216.

Het gewone embleem der Nederigheid is de duif

(Chartres, zuiderportiek), soms een kruis of een vogel-

net met vogels.

1217.

Volgens Ripa wordt de Nederigheid voorgesteld door

een vrouw, die een ter aarde liggende kroon vertreedt,

terwijl zij in een der over de borst gekruiste armen een

bal draagt. De bal is een voorwerp, dat, hoe harder

het op de aarde geworpen wordt, hoe hoger het zich

verheft. Als zoodanig brengt het Christus’ woord in

herinnering, dat alwie zich vernedert zal worden ver-

heven.

Cfr. Ripa, 267.

1218.

De Kuisheid draagt een maagdensluier, een palm en

een Phoenix op haar schild (Amiens, Parijs). Een hout-

snede uit het laatste kwart der 15de eeuw (Molsdorf,

2x7, n° 1069) laat haar rijden op een eenhoorn, met

een knielende engel in haar wapenschild en*en duif

op haar standaard. Elders vertrapt zij een zwijn.
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1219.

De eenhoorn is in overeenstemming met hetgeen de

Physiologus van dit dier verhaalt, een symbool der

Kuisheid. Zie n° 268.

1220.

Het hermelijn is om zijn blanke kleur wel een symbool
der zuiverheid en der kuisheid. Ook Ripa maakt ge-

bruik van dit motief.

Cfr. Charbonneau-Lassay, 326; Ripa, 51 1.

1221.

De Pudicitia (eerbaarheid, kuisheid, zedigheid) wordt
door Ripa voorgesteld als een jonge maagd in het wit

gekleed, met een sluier over het gelaat en een lelietak

in de hand, die haar voet zet op een schildpad. Dit

dier, dat steeds zijn huis met zich draagt en het nooit

verlaat, moet eraan herinneren, dat een kuise vrouw
zoveel mogelijk binnen de schuttende muren van haar
huis dient te blijven.

Cfr. Ripa, 510 v.

1222.

Dezelfde auteur stelt de Wijsheid voor als een
maagd, gekleed in een blauw gewaad, die in het don-
ker staande een brandende lamp opheft en een geopend
boek in de andere hand houdt.

Cfr. Ibid. 545.

1223.

De Barmhartigheid staat afgebeeld op het deksel van
het doopvont van Hildesheim, ontstaan omstreeks
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1220. Zij troont er als een vorstin op haar zetel met

een kroon op het hoofd, bezig met hare werken (Matth.

25 , 34 vv.). Overigens wordt de Barmhartigheid zelf

zelden gepersonifieerd.

Cfr. Otto Schmitt, R. D. K., I, 1457-

1224 .

De werken der Barmhartigheid zijn oorspronkelijk, in

overeenstemming met de passage in Matth. 25, zes in

getal : Hongerigen te eten geven, dorstigen laven,

vreemdelingen herbergen, naakten kleden, zieken be-

zoeken, gevangenen bevrijden. Deze zes werken worden

door de middeleeuwse theologen vergeleken met de

zes kruiken van de bruiloft van Cana. Het zevende

werk der barmhartigheid, doden begraven, wordt

voor het eerst genoemd door de Franse theoloog

Johannes Beleth (f 1202) in zijn vóór 1165 samen-

gesteld Rationale divinorum officiorum. Volgens de

getallensymboliek worden sinds die tijd de zeven

werken der barmhartigheid in verband gebracht met

de zeven hoofddeugden, de zeven scheppingsdagen,

de zeven Sacramenten, enz.

Vóór de 12de eeuw worden de werken van Barmhartig-

heid niet afgebeeld. Een der vroegste voorbeelden is te

zien aan de zgn. Galluspforte te Basel, van omstreeks

1170. In de Nederlandse kunst zijn vooral van belang

de Zeven Werken der Barmhartigheid door de Meester

van Alkmaar (Rijksmuseum, Amsterdam). In de tijd

der Renaissance en der Barok wordt de uitbeelding

van dit gegeven zeldzaam. Het Centraal Museum te

Utrecht bezit een laat voorbeeld door Joost Cornelis-

zoon Droochsloot (1586-1666).
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1225.

Tegenover de lichamelijke werken der Barmhartigheid

stelt men weldra de geestelijke werken der Barmhartig-

heid, eerst zes, later zeven, geheel in overeenstemming
met het voorbeeld. Deze werken zijn : zondaars ver-

manen, onwetenden onderrichten, wijfelenden raad
geven, bedroefden troosten, onrecht geduldig verdra-

gen, beledigingen vergeven, voor levenden en doden
bidden (St. Thomas van Aquino, Summ. Theol. II

2ae, qu. 30). De invloed op de kunst is gering.

Cfr. Otto Schmitt, R. D. K., I, 1466 v.

1226.

De Boetvaardigheid wordt geallegoriseerd wanneer
men monumentale biechtstoelen gaat bouwen, m. a. w.

in de tijd der Contrareformatie. Gewoonlijk draagt zij

dan een roede of een gesel, soms ook nog, gelijk op een

gravure van Philip Galle, een waterkan, die er op
duidt, dat de boetvaardigheid niet alleen slaat, doch
ook afwast. Elders wordt zij afgebeeld met een pelikaan

(zie n° 273), of een vis, symbool der vasten.

Cfr. Knipping, II, 93 vv., Afb. 58 vv.

1227.

Terzelfder tijd komt een ander boete-motief in de
kunst op, n. 1 . Petrus en Maria Magdalena, die hun
zonden bewenen. Bij de H. Petrus bevindt zich in de
regel de haan. Ook deze beide figuren ziet men vanaf
de 17de eeuw herhaaldelijk aan biechtstoelen aange-
bracht. Doch ook los daarvan komen zij veelvuldig

voor als pendanten van elkaar, zowel in de schilder-

als in de beeldhouwkunst.
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1228.

Behalve de HH. Petrus en Maria Magdalena worden

door de schrijvers der Contrareformatie, onder wie op

de eerste plaats Bellarminus te noemen is, nog andere

boetelingen aan de gelovigen tot voorbeeld gesteld en

zodoende in de Christelijke iconografie binnengeleid :

bv. David, de psalmist, die met zoveel hartstocht zijn

zonden belijdt aan God, en daardoor in het Oude

Verbond het Sacrament der Biecht voorafbeeldt.

Rubens op zijn beurt beeldt Christus af in het gezel-

schap van vier rouwmoedige zondaars, n. 1. Petrus,

Maria Magdalena, de Tollenaar, die achter in de tempel

staande op zijn borst klopte en sprak : « O God, wees

mij zondaar genadig », en de goede moordenaar, die

in het tragische uur van Golgotha de Godmens aan

zijn zijde erkende en Zijn barmhartigheid inriep.

(Alte Pinacothek, MünchenJ.Een schilderij van Seghers,

waarnaar Jacob Neeffs een prent vervaardigde breidt

Rubens’ thema uit, door bij Christus zes boetvaardige

zondaars te plaatsen, te weten Petrus, Magdalena,

David, de goede moordenaar, de tollenaar en de ver-

loren zoon. Zie afb. 35.

1229.

De Gehoorzaamheid wordt aan de kathedraal van

Amiens afgebeeld met een kameel als attribuut. De
kameel is een dier, dat gewillig neerknielt om de last

of zijn berijder op de rug te nemen.

Cfr. Male, II, 128.

1230.

Bij Ripa is de Gehoorzaamheid een vrouw, die zichzelf

het zoete juk van Christus op de schouders legt en
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daarbij het crucifix, dat zij in de hand houdt, betracht.

Cfr. Ripa, 442.

1231.

Dezelfde auteur stelt de Godsvrucht voor als een ge-

knielde vrouw, die de ogen ten hemel opheft en een

brandende kaars in de hand houdt.

Cfr. Ibid. 162.

1232.

De Vroomheid is bij Ripa een gevleugelde vrouw, met
een omgekeerde hoorn van overvloed, waarvan zij de

inhoud op de grond uitstort. Dit duidt erop, dat de

Vroomheid geen rekening te houden heeft met aardse

rijkdommen. Op haar hoofd draagt zij een vlam, ten

teken, dat de Vroomheid haar geest moet doen ont-

vlammen van liefde tot God.

Cfr. Ibid. 487.

1233.

Een andere allegorie, door Ripa voorgesteld, vond veel

toepassing in de beeldende kunst. Het is de Vroomheid,

doch meer in de zin der antieke Pietas, die aan de

plichtsvervulling ten opzichte van Gods geboden
de vervulling van het vierde gebod in de meest ruime

zin vastknoopt, liefde niet slechts van ouders tot kin-

deren en omgekeerd, doch ook tot het vaderland. De
rechterarm dezer Pietas rust op een altaar, waarop
een zwaard ligt. Haar verdere attributen zijn een ooie-

vaar, een olifant en een kind. Dit laatste duidt op de

ouderliefde, evenals de ooievaar. Het altaar en het

zwaard herinneren eraan
, dat de ware Pietas alle gevaren

onverschrokken tegemoet treedt, wanneer het de ver-
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dediging van de Godsdienst geldt. De olifant is het

symbool van de liefderijke zachtaardigheid. Zie n° 1212.

Cfr. Ripa, 487 v.

1234.

Ripa stelt de Bescheidenheid voor in de gedaante van

een maagd in een eenvoudig wit kleed, die de ogen

neergeslagen houdt en een scepter draagt, die met een

oog bekroond is. De scepter met het oog is een veel

voorkomend symbool der gematigdheid.

Cfr. Ibid. 414.

1235.

De Waakzaamheid draagt in de rechterhand een boek,

in de linker een roede en een lamp. Naast haar staat

een kraanvogel met een steen in zijn opgeheven poot.

Het boek duidt op de waakzaamheid van de geest, de

roede op die van het lichaam. De brandende lamp is

een teken, dat de Waakzaamheid ook op hare hoede is

tijdens de uren der nacht, bestemd voor de rust en de

slaap. Voor de kraanvogel, zie n° 1811.

Ripa kent nog andere attributen voor de Waakzaam-
heid : de haan, die nimmer overslaat in de laatste ure

van de nacht de dag aan te kondigen, de leeuw, die

met open ogen slaapt, ja, dan eerst volledig zijn ogen

opent.

Cfr. Ibid. 668 v.
;
Male, IV, 394 v., fig. 228-9.

1236.

De Trouw draagt een sleutel of een zegelring in de

hand en wordt vergezeld van een hond.

Cfr. Ibid. 202 v.
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1237.

De Waarheid wordt door Ripa naakt voorgesteld. In

de opgeheven rechterhand draagt zij een stralende zon,

in de andere een boek en een palmtak. Haar voet rust

op de wereldbol. De Waarheid is van nature eenvoudig,

daarom is zij naakt. Zij draagt de zon, omdat zij van het

licht houdt, ja zelf licht is. Tevens is de zon een beeld

van God, die de Waarheid is. Hij heeft immers van
zichzelven gezegd : Ik ben de Weg, de Waarheid en

het Leven. Het geopende boek wijst erop, dat in de

boeken de waarheid omtrent de dingen te vinden is.

De palm is het beeld der kracht en der overwinning.

De wereldbol onder haar voeten is een teken, dat de

Waarheid meer waard is, dan alle dingen der wereld.

Bernini ontleent enkele dezer attributen aan Ripa’s

werk ter karakterisering zijner Waarheid in de Galleria

Borghese te Rome.

Cfr. Ibid. 665 v.
; Male, IV, 385 v., Fig. 223-4 1

Knipping,

I, 48 v., Afb. 28.

1238.

Een andere allegorie der Waarheid door Ripa voorge-

steld draagt een spiegel in de hand en een gouden ba-

lans. De spiegel geeft alles naar waarheid weer, de

balans, in evenwicht zijnde, is een beeld der waarheid,

het evenwicht van de geest met de vatbare dingen.

Cfr. Ibid. 666 ; Knipping, ibid., Afb. 29.

1239.

In overeenstemming met Apoc. 2, 10 draagt de Vol-

harding te Amiens een kroon op haar wapenschild

zowel als op haar hoofd. De kop en de staart van een

leeuw duiden erop, dat de standvastigheid het begin en

het einde der ontwikkeling van het geestelijk leven is.
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1240.

Minder voorkomende attributen der Volharding zijn

het hert, de phoenix of de hen op haar nest.

1241.

De Vrede wordt in het beroemde koepelgraf te El-

Kargeh in de Lybische Woestijn voorgesteld als een

halfnaakte vrouw. In haar rechterhand draagt zij een

crux ansata, in de andere een langgerekt voorwerp,

wellicht een scepter of een fakkel. De betekenis dezer

attributen is niet duidelijk. Slechts het bijschrift

EIPHNH maakt het ons klaar, dat wij hier met de

Vrede te doen hebben.

1242.

In de oud-christelijke kunst mogen wij de olijftak als

symbool van de Vrede opvatten. Hij was dit immers

reeds bij de Ouden en in de Bijbel.

1243.

De duif met de olijftak is, in overeenstemming met

Genesis 8, n, het symbool des Vredes.

1244.

Te Amiens draagt de Vrede een olijftak op haar wapen-

schild.

1245.

Ambrogio Lorenzetti schilderde in de Sala di Nove van

het Palazzo Publico te Siena de Vrede in de gedaante

ener in een lang gewaad geklede figuur, liggende op

een rustbed, met een olijftak in de hand en met een

krans van olijfbladeren om het hoofd (1338-9).
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1246.

Het Gebed is te El-Kargeh in de Lybische Woestijn

gepersonifieerd in de gedaante ener gesluierde vrouw,

die de handen voor de borst opgeheven houdt in bid-

dende houding.

1247.

De oud-christelijke oranten-figuur dient opgevat te

worden als een symbool van het Gebed.

1248.

Volgens Psalm 141 is het Gebed als een reukoffer, een

opheffen der handen, een avondoffer. Dirigatur oratio

mea sicut incensum in conspectu tuo, elevatio manuum
mearum sacrificium vespertinum.

1249.

Bij Ripa is het Gebed een in het wit geklede, geknielde

vrouw, die met uitgebreide armen — in orantenhou-

ding— zit te bidden. Met de rechterhand houdt zij de
ketting vast van een rokend wierookvat. Deze ketting

wordt gevormd door de kralen van een rozenkrans.

1250.

Tijdens de periode der Contrareformatie wordt het

Gebed voorgesteld door een gevleugeld hart, het hart,

dat zich verheft tot God. Men personifieert het Gebed
als een figuur met het vlammende hart in de hand,
bevenens een gebedenboek en een rozenkrans.

1251.

De Armoede komt in de Middeleeuwse kunst zelden

voor, tenzij in gezelschap van St. Franciscus van Assisi.

Giotto stelt haar voor als een vrouw in gescheurd en
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gelapt gewaad, die om haar middel een koord draagt

en wier hoofd door een zeskante nimbus gesierd wordt.

Aan het grafmonument van de H. Augustinus te Pavia

draagt zij kroon en sluier benevens een palmtak,

ten teken der overwinning en een olijftak als symbool

des vredes (2de helft der 14de eeuw).

In de tijd van het Humanisme en daarna wordt de

Armoede niet langer als een deugd beschouwd, doch

ziet men in haar slechts een ongeluk en een belemme-

ring. Zij wordt dan vaak aangeduid door een figuur,

wier ene hand met vleugels getooid is, waarmede zij

omhoog tracht te streven. Aan de andere hand is

echter een zware last bevestigd, die haar aan de aarde

gebonden houdt.

Cfr. Liselotte Stauch, R. D. K., 1 , 1 1 13 w. ;
Knipping, 1 , 33.

1252.

De Overwinning, in de betekenis van gelukkige volein-

ding, wordt in de oud-christelijke kunst gesymboliseerd

door de palm of door een krans. Als zoodanig behoren

deze later tot de algemene attributen der martela-

ren. Zie n° 1258.

1253.

De Eendracht, Concordia, die vaak met de Vrede

vereenzelvigd wordt, draagt te Amiens een olijftak

;

elders, b. v. te Chartres, twee elkaar aanziende duiven.

Betekent de Concordia vrede des harten, dan wordt zij

voorgesteld door een persoon, die de handen vouwt

voor een kruis (Auxerre, roosvenster).

1254.

In latere eeuwen zal de Eendracht gesymboliseerd

worden door twee in elkaar grijpende handen.
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1255.

Te Chartres zijn vier duiven het attribuut der Vriend-

schap. Zie boven n° 1253.

1256.

De geestelijke vruchtbaarheid en de verkwikking

wordt in de oud-christelijke kunst gesymboliseerd door

de pijnappel. In de tweede zin wordt hij dan ook vaak
als waterspuwer gebezigd (Cortile della Pigna te Rome,
Voorportaal van de Dom te Aken). Het symbool der

aardse vruchtbaarheid is een vruchtdragende dadel-

palm met duiven ernaast.

1257.

De Vreugde wordt te Chartres onderscheiden door een

engel

;

de Eer door twee mijters

;

de Schoonheid door vier rozen
;

de Vrijheid door twee kronen
;

de Gezondheid door drie vissen ;

het Lange Leven door een adelaar

;

de Snelheid door drie pijlen ;

de Heerschappij door drie scepters
;

de Wetenschap door een gevleugelde griffioen.

1258.

De palmtak is in de oud-christelijke kunst niet het

symbool van het martelaarschap, zoals men veelal

meent, doch slechts dat der overwinning in de geest

der gelukkige voleindiging van het leven. Zie n° 1252.
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V

DE PSYCHOMACHIE

1259.

De eerste uitvoerige voorstelling der Psychomachie

danken wij aan de dichter Aurelius Prudentius Clemens

(348-410). Zie boven n° 1157.

Wij laten hier in het kort de inhoud van zijn gedicht

volgen.

Het leger der deugden en het leger der ondeugden staan

in slagorde tegenover elkaar aangetreden.

Fides, het Geloof, is de eerste, die zich in het veld

begeeft. Zonder schild of pantser, met ontblote borst,

rent zij op haar tegenstandster, de oude Afgoderij,

vetus Cultura deorum, af. De strijd is kort. Hoewel

gewond werpt het Geloof de Afgoderij ter aarde en fier

plaatst zij haar voet in de nek van haar vijandin.

Pudicitia, de Kuisheid, een jonge maagd in een schit-

terende wapenrusting, doorstaat de aanval van de

Wellust, Libido, een deerne, die een rokerige fakkel om
zich heen zwaait. De Kuisheid werpt haar met een

steen de fakkel uit de hand, en haar zwaard trekkend

doorsteekt zij haar tegenstandster, die haar dik en

modderig bloed uitbraakt, terwijl de lucht verpest

wordt door de ziel, die aan het etterige lichaam ont-

snapt. Meedogenloos als een homerisch krijger, houwt

de Kuisheid haar het hoofd af, gelijk Judith, die een
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eerste overwinning der kuisheid bevocht, en wast

daarna haar bezoedeld zwaard schoon in de heilige

wateren van de Jordaan.

Patientia, het Geduld, ernstig en ingetogen van aard,

wacht in rustige, vastberaden houding de aanval af

van Ira, de Toorn. Onbewogen vangt zij de pijlen op,

die tegen haar pantser klinkend breken en afstuiten.

Dan stormt de Toorn op haar toe, het zwaard in de

hand, en slaat haar tegenstandster op het hoofd, maar

de helm doorstaat de slag en het zwaard vliegt in

stukken. Buiten zich zelve van razernij grijpt de

Toorn daarop een spies, die aan haar voeten ligt, en

stoot ze zichzelve in de borst. Zo oveiwint Patientia

haar tegenstandster zonder zelfs nog haar zwaard ge-

trokken te hebben.

Superbia, de Hoogmoed, hoog te paard gezeten, galop-

peert in dolle rit heen en weer voor het front van het

vijandelijke leger. Heur haren waaien wild omhoog,

de wind doet haar mantel opbollen, terwijl zij de

tegenpartij hoont en de deugden, die voor haar dolle

woede onbewogen blijven, beschuldigt van lafheid.

Plotseling echter verdwijnen paard en berijdster in een

val, op het slagveld gegraven door Fraus, het Bedrog.

Daarop snelt de Nederigheid, Mens Humilis, toe, grijpt

het zwaard aan, dat Spes, de Hoop, haar toereikt, en

houwt de Hoogmoed het hoofd af. Dan slaat zij haar

vleugels uit en verheft zich ten hemel.

Luxuria, de Ontucht, met geparfumeerde haren, ele-

gant en kwijnend, komt op, gezeten op een prachtige

strijdwagen, met gouden assen en wielen van electron,

stralend van edelgesteente. Deze schone vijandin volgt

een geheel andere tactiek : zij zwaait geen wapen, doch

werpt met viooltjes en rozenbladeren naar hare tegen-

standsters, die uit het veld geslagen, niet weten wat te
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doen. Doch de Matigheid, Sobrietas, met de kruisba-

nier gewapend, treedt haar vastberaden tegemoet. Bij

haar nadering steigeren de paarden der Ontucht, de

wagen stort omver en de pronkerige deerne valt ter

aarde. Geheel haar hofstoet laat haar in de steek,de
dartele Petulantia werpt haar cymbalen weg en vlucht,

Amor laat zijn boog achter. Met een steenworp stelt

de Matigheid haar zwakke tegenstandster buiten

gevecht.

Intussen heeft de Gierigheid, Avaritia, die zich niets

laat ontgaan, met hare gekromde vingers het goud en
de juwelen bijeengegaard, die de overwonnen Luxuria
her en der op het slagveld achtergelaten heeft. Zij

bergt ze in haar boezem en vult er de geldbeurzen en
zakken mee, die zij onder haar linkerarm geslagen

heeft. De Rede, Ratio, waagt een aanval op haar, maar
zonder hulp vermag zij haar niet te overwinnen. Deze
gewordt haar van de Werkzame Liefde (Operatio).

Zij doodt de Avaritia en verdeelt haar goud onder
de armen.

Nu lijkt de slag ten einde te zijn. De Eendracht, Con-
cordia, met een olijftak gekroond, geeft het bevel de
zegenrijke standaarden naar het legerkamp terug te

brengen, maar terwijl zij nog spreekt, treft een schicht,

uit de vijandelijke rangen afgeschoten, haar in de zijde.

Dat is het werk der Tweedracht of Ketterij, Discordia,

Haeresis, die weigert de wapenen neer te leggen. Een
nieuw gevecht ontbrandt, en de ketterse Tweedracht,
overwonnen door het Geloof, wordt gebreideld : een
lansstoot doorboort haar tong.

De Deugden zegevieren thans volkomen. Als gedenk-
teken hunner overwinning bouwen zij een heerlijke

tempel, die gelijkt op het nieuwe Jerusalem der Open-
baring.
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Dit is in grote trekken de inhoud van Prudentius’

gedicht. Latere schrijvers en dichters, zo b. v. 1 heo-

dulf en Walafried Strabo tijdens de Karolingische pe-

riode, en na hen Alanus ab Insulis of van Rijssel (1x28-

1203) in zijn Anticlaudianus, inspireren zich op Pruden-

tius. Ook bij Isidorus van Sevilla, Gregorius de Grote

(De conflictu vitiorum et virtutum), Vincentius van

Beauvais, Hugo van St. Victor en Willem van Auver-

gne (f 1249) zijn invloeden van Prudentius’ Psycho-

machia aan te wijzen.

De eerste pogingen om de Psychomachie in beeld te

brengen vinden wij in handschriften van het gedicht

zelf. Sommige daarvan (o. a. Bibl. Nat. ms. lat. 83x8,

iode eeuw) gaan kennelijk terug op laat-antieke voor-

beelden, die wellicht door tijdgenoten van Prudentius

zelf vervaardigd zijn. Alle klassieke reminiscenties ver-

dwijnen echter in de Hortus Deliciarum, waar de deug-

den in het strijdperk treden in de gestalte van 12de

eeuwse ridders, die uitgedost zijn met het wapentuig,

dat de eerste kruisvaarders gebruikten. Zij krijgen

geheel het zelfde aspect aan de portieken der Romaanse

kerken (Clermont, Notre-Dame-du-Port ;
Doornik, Ka-

thedraal ; e. a.). Gewoonlijk echter wordt daar de strijd

beperkt tot tweegevechten tussen de deugd aan de ene

en de overeenkomstige ondeugd aan de andere zijde,

waarbij deze laatste onder de voeten van haar zege-

vierende tegenstandster ligt.

In de periode der Gothiek ontmoeten wij minder remi-

niscenties aan Prudentius’ dichtwerk, dan in het voor-

gaande tijdperk. Een der 13de eeuwse portieken der

Kathedraal van Laon is nog versierd met een Psycho-

machie volgens de oudere opvatting.

Cfr. Male, II, 100 vv. ;
Molsdorf, 211 v., Beissel, 213 ;

Künstle, 1 , 157 vv. ; Sauer, 246 v.
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1260.

Aan het einde der Middeleeuwen vervangt men de

figuur der ondeugd onder de voeten der deugd door

een historische figuur, die de betreffende ondeugd be-

lichaamt. Dit wordt vooral toegepast in de boekver-

siering. De vroegste voorbeelden zijn twee Italiaanse

handschriften uit de 14de eeuw. Aan het einde der 15de

en in het begin der 16de eeuw vinden we het motief

veelvuldig toegepast o. a. in de door Simon Vostre te

Parijs gedrukte Getijdenboeken. De oudere indeling is

als volgt : de Gerechtigheid heeft onder haar voeten

keizer Nero, de Sterkte Holofernes, de Matigheid Epi-

curus, de Voorzichtigheid Sardanapalus, de Liefde

Herodes, de Hoop Judas, het Geloof Arius. In de Getij-

denboeken van Simon Vostre zien we het Geloof met

Mohamed, de Hoop met Judas, de Liefde met Herodes,

de Voorzichtigheid met Sardanapales, de Matigheid,

die echter de attributen der Voorzichtigheid draagt,

met Tarquinius, de Gerechtigheid met Nero en de

Sterkte met Holofernes. Deze laatste reeks sierde ook

de graftombe van de Luikse Prins-bisschop Erard de la

Marck in de Kathedraal aldaar (1535)- Het zelfde nemen

wij waar op een Brussels wandtapijt in het koninklijk

paleis te Madrid. In beide gevallen hebben wij waar-

schijnlijk met een gemakkelijk te verklaren invloed van

genoemde getijdenboeken te doen. Zie afb. 92.

1261.

Een ander boek, door Simon Vostre uitgegeven, Le

Chateau de Labour (1499), is eveneens versierd met een

gedetailleerde voorstelling der Psychomachie. Zij heeft

hier de vorm van een steekspel, waarbij zowel de deugd

als de ondeugd op een rijdier gezeten zijn en elkaar met

lans en zwaard te lijf gaan. Rijden de deugden op
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strijdrossen, hare tegenstandsters komen het strijd-

perk binnen gezeten op de meest verscheiden dieren.

De Hoogmoed berijdt een leeuw, zij wordt door de

Nederigheid uit het zadel gelicht. De Gierigheid, het

achterstevoren op een aap gezeten, ontvangt een lans-

stoot van de Vrijgevigheid. De Onkuisheid stort van

haar bok, terwijl de Kuisheid haar de genadeslag geeft.

De Liefde is in een heftig gevecht gewikkeld met de

Afgunst, die een hond berijdt. De Matigheid stort zich

met gevelde lans op de Vraatzucht, die een everzwijn

tot rijdier heeft gekozen. De Luiheid en haar ezel stor-

ten ter aarde terwijl de Vlijt haar doorsteekt. Evenzo
vergaat het de Toorn, die op een beer rijdt en door het

Geduld overwonnen wordt.

Een handschrift, in de 16de eeuw vervaardigd voor

Louise van Savoye (Musée de Cluny, Parijs), gaat nog

verder en laat ook de deugden op zinnebeeldige dieren

rijden. De Nederigheid rijdt op een lam, de Vrijgevig-

heid op een haan, het Geduld op een os, de Matigheid

op een ezel, de Kuisheid op een duif en de Liefde op
een paard.

Men ziet hoe deze kunstenaars van rond 1500 zich

aansluiten bij hun voorgangers van de 13de en de

14de eeuw.

In 1474 verscheen te Augsburg een werk onder de titel

:

Buch von den sieben Todsünden und den sieben

Tugenden. De daarin voorkomende houtsneden bren-

gen de deugden en de ondeugden in beeld : allen berij-

den zij een bepaald dier en voeren een schild en een

symbolisch helmteken. Deze en soortgelijke werken

bleven niet zonder invloed op de kunst, vooral niet op

die der Vlaamse en Noord-Franse tapijtwevers.
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VI

DE ZONDE EN DE ONDEUGDEN

1262.

De zonde wordt vergeleken met blindheid en duisternis

in de hymne Lux ecce surgit aurea (Brev. Rom. feria V
ad Laudes) :

Lux ecce surgit aurea,

Pallens facessat caecitas,

Quae nosmet in praeceps

diu

Errore traxit devio.

Zie weder rijst het gouden

licht.

Dat de blindheid nu ver-

bleke en verga,

die ons door dwaling zo

lang

van de goede weg afhield.

1263.

Adam van St. Victor (f 1192) spreekt, wanneer hij de

gevaren beschrijft, die de mens op de wilde zee des

levens bedreigen, van « sirenes voluptatis » Sirenen der

wellust (In Assumptione B. M. V., 13).

1264.

Een veel gebruikt beeld der ondeugden en meer spe-

ciaal der zeven hoofdzonden is de draak met zeven

koppen (Apoc., 13, 1). In een Livre des péchés et des

vertus uit de 2de helft der 13de eeuw in de Ambrosiana

te Milaan komt een miniatuur voor, waarop bij elk

der koppen van de apocalyptische draak de naam van
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een der ondeugden vermeld is. Een glasvenster in

St. Nizier te Troyes geeft elk der koppen een speciale

gestalte : een mannenkop met aanmatigende trekken

verbeeldt de Hoogmoed, de Nijd heeft de kop van een

slang, de Toorn de kop van een kameel, de Luiheid een

slakkenkop, de Gierigheid die van een hyena en de

Wellust prijkt met een vrouwenhoofd, dat gesierd is

met een diadeem van edelstenen.

1265.

Naast de boom der deugden kent de middeleeuwse

kunst ook een boom der ondeugden. (Zie n° 1164). Hij

ontspruit uit het hoofd der gekroonde Superbia ; om
de stam kronkelt zich de slang. De takken zijn naar de

aarde gebogen en sommige ervan eindigen in slangen-

koppen. Aan deze takken groeien slap afhangende bla-

deren, die de namen van ondeugden dragen. De boom
wordt bekroond door het beeld van de vetus Adam.

1266.

In een handschrift der Vaticaanse Bibliotheek, De
viciis et virtutibus (Reg. Lat. 150), worden de zeven

hoofdzonden vergeleken met de zeven volksstammen,

die het volk van Israël aantrof bij zijn intocht in het

beloofde land. Wij behoren in ons met Gods genade

de zeven hoofdzonden uit te roeien, zoals de Joden hun
vijanden verdelgden.

1267.

Voor de betekenis van de panter, de leeuw en de wolvin

in Dante’s Divina Commedia, zie N° 1756.

1268.

De Bibliothèque Nationale te Parijs bezit een manus-
cript van omstreeks 1400 (Ms. fr. 400), dat de zeven

564



De zonde en de ondeugden

hoofdzonden in beeld brengt, ieder voorzien van een of

meerdere attributen en rijdende op een symbolisch

rijdier. Wij laten hier een korte omschrijving volgen.

De Hoogmoed is een koning, rijdende op een leeuw,

terwijl hij op de hand een adelaar draagt.

De Afgunst is een monnik, rijdend op een hond, met in

de hand een sperwer.

De Toorn is een vrouw met een haan als attribuut.

Haar rijdier is een everzwijn.

De Luiheid heeft het voorkomen van een boer, die op

een ezel zit en een uil als attribuut draagt.

De Gierigheid is een koopman, die op een mol of een

das rijdt. In de ene hand draagt hij een steenuil, in de

andere een geldbuidel.

De Vraatzucht is een page of een jonge edelman. Hij

rijdt op een wolf en draagt een wouw of kiekendief

als attribuut.

De Onkuisheid is een vrouw, die op een bok rijdt en een

duif in de hand houdt.

De miniaturist, die deze allegorieën voortbracht, gaf

dus niet alleen aan elk der ondeugden een attribuut ter

herkenning en een dier ter vergelijking, maar legde

bovendien nog verband tussen de onderscheiden hoofd-

zonden en de afzonderlijke klassen der mensheid.

Cfr. Male, III, 330 v., fig. 178-184.

1269.

In kunst der contra-reformatorische periode ondergaan

de attributen der zeven hoofdzonden enige wijziging.

De Hoogmoed, thans meer de Hovaardij en de Ijdel-

heid dan de Trots, krijgt een pauw als metgezel of als

rijdier. Zijzelf neemt de gedaante aan van een ijdel

opgeschikte vrouw met een spiegel in de hand. Als
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zodanig wordt zij verwant aan de Vanitas en aan voor-

stellingen der ijdele wereld.

De Gierigheid draagt beurs of geldbuidel. Soms is zij

een oude vrouw, die geld telt.

De Onmatigheid wordt voorgestelt door een vrouw te

midden van allerlei spijs en drank, ofwel Bacchus met
wijnranken omkranst.

De Wellust is kenbaar aan haar houding en haar kle-

ding. Haar attributen blijven de bok en de duif. Minder

voorkomende kentekenen zijn de appel der verleiding

en een fakkel.

De Toorn draagt een zwaard, een dolkmes of een vol-

ledige wapenrusting.

De Nijd is kenbaar aan de slangen. Zij draagt ze als

haar op het hoofd en zij houdt ze als attribuut en wapen
tevens in haar handen. Soms knaagt zij aan haar eigen

hart. Deze attributen worden ook gebruikt voor de

Ketterij.

De ezel, de slak en de schildpad zijn de gezellen der

Luiheid. Zie ook afb. ioo.

Cfr. Knipping, I, 41.

1270.

Een kopergravure in de Geestelycke Oefeninghen van
den H. Vader Ignatius van Loyola, (Antwerpen, M.
Cnobbaert, 1673), stelt de mens voor zittende op een

zetel boven de put van de afgrond. Slechts een spinnen-

web scheidt hem van de diepte, boven zijn hoofd hangt
het zwaard der wrake, terwijl in zijn lichaam zeven

zwaarden steken, waarop de namen der zeven hoofd-

zonden staan en wier gevesten eindigen in symbolische

dierenkoppen. Zie afb. 97.
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1271.

Ripa stelt de Zonde voor als een naakte en blinde jon-

geling, die rondwandelt over bochtige en gevaarlijke

wegen. Om zijn middel is een slang gewonden en een

worm knaagt aan zijn hart.

Cfr. Ripa, 477.

1272.

Bij Ripa hebben de zeven hoofdzonden de volgende

gedaanten :

De Hovaardij is een rijk opgetooide jonge vrouw met
een pauw. Zij beschouwt haar eigen beeld in een spie-

gel, die zij in de hand draagt.

De Nijd is een oude, wanstaltige vrouw. Aan haar naak-
te borst hangt een slang. Naast haar staat een hydra,

waarop zij met de hand steunt. Ofwel is het een oude
vrouw met slangenhaar, die haar eigen hart verslindt.

De Toorn draagt een wapenrusting. Op haar helm is

een vuurspuwende berekop aangebracht. In de handen
houdt zij een zwaard en een fakkel.

De Luiheid is een lelijke, slecht geklede vrouw, die

zittend het hoofd op de elleboog laat steunen. In de
andere hand draagt zij een slak, een schildpad of een

vis. Naast haar ligt een ezel.

De Gierigheid houdt haar oog gevestigd op een geld-

buidel, die zij in haar hand draagt. Naast haar staat

een magere wolf.

De Onmatigheid rijdt op een zwijn en draagt een kieken-

dief op haar hand. Naast haar staat de struisvogel, die

volgens Alciatus een symbool der vraatzucht is.

De Onkuisheid is een naakte vrouw met opgemaakte
haren, zittende op een krokodil, met haar handen lief-

koost zij een patrijs.

Cfr. Ripa, 613, 298, 300, 6, 52, 250, 381.
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1273.

Het Ongeloof of de Afgoderij (Infidelitas, Idolatria),

wordt gewoonlijk voorgesteld in de gedaante van een

man of een vrouw, die een afgodsbeeld aanbidt (Amiens)

of er een in de hand draagt (Giotto, Arenakapel,

Padua). Ook is zij wel, als evenbeeld der Synagoge,

een jonge vrouw met een blinddoek voor de ogen en

met wapperende haren (Chartres, noorderportiek).

Voor de Ketterij, zie N° 1173-8.

1274.

De Wanhoop (Desperatio) wordt voorgesteld door een

persoon, die zich doorsteekt (Amiens). In de latere

Middeleeuwen, en ook bij Giotto, wordt zij vaak geper-

sonifieerd door Judas, die zich verhangt.

1275.

De Nijd (Invidia) wordt verder nog voorgesteld door

een vrouw met oren en vleugels als een vleermuis en

met klauwen aan haar vingers. Uit haar mond kruipt

een slang (Giotto). De hond, waarop zij rijdt, draagt een

been in de bek. Soms zit zij op een draak, in plaats

van op een hond. Verdere attributen der Nijd zijn nog

de havik en de schorpioen. Zie verder N° 1269, 1272.

1276.

De Hardvochtigheid (Duritas) wordt te Amiens en te

Parijs voorgesteld door een op een zetel tronende dame,

die naar een dienaar, die haar een kelk wil overreiken,

schopt en slaat.

1277.

De Toom (Ira) wordt verder nog (zie N° 1268-9, 1272)

voorgesteld door een persoon, die met getrokken zwaard
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op een monnik losstormt (Amiens), of die zichzelf door-

steekt (glasvenster in de Kathedraal van Lyon). Giotto

stelt haar voor als een vrouw, die haar kleren ver-

scheurt. Haar attributen zijn de hond, de uil, de egel

of de haan. Als rijdier bezigt zij het everzwijn, de

luipaard en de beer.

1278.

De Tweedracht (Discordia) verschijnt te Amiens in het

beeld van twee elkaar in de haren grijpende echtgeno-

ten, terwijl het huisraad in het rond rolt. Een soort-

gelijk motief ontmoeten wij in een der roosvensters der

Parijse Notre-Dame.

1279.

De Ongehoorzaamheid of Weerspannigheid (Contuma-

cia) wordt verbeeld door een man, die zijn hand opheft

tegen een bisschop (Amiens).

Cfr. Molsdorf, 222 ;
Male, II, 128.

1280.

De Dwaasheid (Stultitia) wordt voorgesteld door een

gek. Hij draagt haast geen kleren, is met een knuppel

gewapend en wordt met stenen geworpen. Tevens bijt

hij in een moeilijk te onderscheiden voorwerp. Aldus

is hij voorgesteld te Amiens, Parijs, en op de roosven-

sters te Auxerre en te Parijs (Notre-Dame).

1281.

Bij Ripa is de Dwaasheid een man, die paardje rijdt

op een stok en daarbij een papieren molentje laat

draaien.

Cfr Ripa, 476.
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1282.

De Onwetendheid (Ignorantia) wordt in de periode der

Contrareformatie afgebeeld als een barbaar met ezels-

oren.

1283.

Als uitbeelding der Gierigheid (Avaritia) komen nog in

aanmerking een man en een vrouw met een geldkist

(Sens, Kathedraal) of een geldbuidel. Zij bedient zich

van de pad, de das, de mol of de aap als rijdier. Zie

verder N° 1268-9, 1272.

1284.

De Luiheid (Acedia) wordt nog voorgesteld door een

boer, die ligt te slapen, terwijl de ossen van de ploeg

weglopen ; of door een vrouw, die met de spinrokken

in de hand slaapt. Zie verder N° 1268-9, 1272.

1285.

De Onstandvastigheid (Inconstantia) wordt voorge-

steld door een monnik, die het klooster ontvlucht

(Amiens) of door een vrouw, die poogt op een rollende

bol het evenwicht te bewaren. Verdere attributen zijn

de ezel, de struisvogel, de aap of de kreeft.

1286.

De Onmatigheid (Gula) rijdt soms op een vos, die een

gans in de bek draagt. Zie verder N° 1868-9, 1272.

1287.

De Onkuisheid (Luxuria) wordt nog voorgesteld door
een man en een vrouw, die elkander omarmen (Amiens).

Een muurschildering uit het romaanse tijdperk te

Tavant (Franrijk) stelt de Luxuria voor als een vrouw
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die haar borsten, waaraan serpenten hangen, met een

speer doorsteekt. Elders heeft zij de gedaante van een

vrouw met spiegel en scepter ; een man of een duivel

trekt haar sluier weg ; aan haar borsten hangen slangen

en padden (Bordeaux, Ste Croix
;
Moissac, St. Pierre ;

Arles, St. Trophime). Te Straatsburg en in Freiburg

in Breisgau staat zij als naakte figuur tegenover de
« Vorst der Wereld », die haar de appel voorhoudt.

Te Freiburg draagt zij een bokkenvel om haar schou-

ders. Zie verder N° 1268-9, 1272.

Cfr. Molsdorf, 221 ; Focillon, 65 ; Male, II, 120, Charbon-
neau-Lassay, 495.

1288.

De Hovaardij (Superbia) wordt nog voorgesteld door

een man, die van een toren of van een paard valt

(Roosvenster, Notre-Dame, Parijs ; Amiens ; Chartres,

zuiderportiek), door een koning met een adelaar in de
hand, of door een gekroonde vrouw met vleermuis-

vleugels, die een scepter en een bokaal draagt. Haar
rijdier is de leeuw of een paard, met een leeuwenhuid
als zadel. Zie verder N° 1268-9, 1272.

1289.

Een beeld der Hovaardij is ook Alexander’s luchtreis.

Zie hiervoor N° 1883.

1290.

Het meest gewone beeld der Ijdelheid (Vanitas), een

na de Middeleeuwen zeer gewild motief, is een vrouw
met een spiegel. Daarnaast komen allerlei variaties

voor : een vrouw, die zich zelf in een spiegel als geraam-

te ziet
;
een geraamte, dat zich in de spiegel bekijkt ; een

geraamte dat zich zelf in de spiegel als een jonge vrouw
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ziet ;
een geraamte met pronkerige kleren en allerlei

opschik ;
een figuur, half mens half geraamte, enz.

1291.

De Lafheid (Ignavia) wordt verzinnebeeld door een

ridder in wapenrusting, die op de vlucht slaat voor een

haas (Amiens, Parijs, roosvenster en portiek, Chartres),

of door een soldaat, die al vluchtende zijn wapenen

wegwerpt.
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VII

DE GEBODEN EN HET CREDO

1292.

De tien geboden worden uitgebeeld door twee rijen

van voorstellingen, die het opvolgen en het niet-opvol-

gen dier geboden inbeeld brengen. Als voorbeeld diene

een venster in het koor der Munsterkerk te Thann uit

het eerste kwart der 15de eeuw.

1293.

De populaire Duitse grafiek der 15de eeuw kent reek-

sen symbolen, die de tien geboden als volgt weergeven :

iste gebod, een rozenkrans,

2de gebod, een hand tot de eed opgeheven,

3de gebod, een klok,

4de gebod, een ouderpaar,

5de gebod, een speer, soms ook nog twee gekruiste

zwaarden,
6de gebod, een haan, symbool der onkuisheid,

7de gebod, een galg, als teken der afstraffing van die-

ven,

8ste gebod, een afgesneden tong, of een schrijfpen,

9de gebod, een hart met een vrouwenkop erin,

xode gebod, een hart met een geldstuk of een geldkist

erin.

Zie afb. 102.
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1294.

Christus’ leer is als melk voor Zijn lammeren. Lac

potum dedi vobis (i Cor. 3, 2). Als Christus in de oudste

Christelijke kunst wordt afgebeeld als de Goede Herder

draagt Hij gewoonlijk het mulcrum, het melkvat.

1295.

Volgens de psalmist zijn de woorden des Heren zilver

door het vuur beproefd. Argentum igne examinatum.

Cfr. Psalm, ix, 7.

1296.

Gods Woord is een lamp voor ’s mensen voet. Lucerna

pedibus meis verbum tuum.

Cfr. Psalm. 118, 105.

De goddelijke voorschriften zijn te begeren boven goud

en allerkostbaarste steen, zij zijn zoeter dan honig

en honingzeem. Desiderabilia super aurum et lapidem

pretiosum multum et dulciora super mei et favum.

Cfr. Psalm. 18, Jl.

1297.

De meest voorkomende wijze van uitbeelding van het

Credo is de reeks der twaalf Apostelen, die ieder op een

spreukband een der artikelen dragen. Een der oudste

voorbeelden is een draagaltaar uit de Welfenschat,

vervaardigd omstreeks 1130 door Eilbertus van Keu-

len. Da voorstelling krijgt soms nog een typologische

betekenis, doordat men tegenover de Apostelen een

reeks Profeten stelt, die teksten dragen, welke de

artikelen des geloofs in het Oude Verbond voorafbeel-

den. Bij het zojuist genoemde draagaltaar zijn het
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David, Melchisedech, Salomon, Balaam en Jacob, doch
deze oudtestamentische reeks wisselt nog al eens van
bezetting.

Resten van een muurschildering, die de geloofsartike-

len in de handen der Apostelen voorstelde, bleven be-

waard in het voormalige Fraterhuis te Zwolle. In de

Haarlemse Sint Bavo stonden de beelden der Aposte-

len tegen de koorpijlers. In de nog ten dele aanwezige

geschilderde tapijten, waartegen deze beelden geplaatst

waren, komen de teksten van de artikelen der Geloofs-

belijdenis voor.

1298.

Het motief der twaalf Apostelen met de twaalf artike-

len der geloofsbelijdenis gaat terug op een legende, die

o. a. vervat is in een ten onrechte aan St. Augustinus

toegeschreven predicatie (Migne, P. L., XXXIX, 2188

v.) volgens dewelke de Apostelen, voor zij uiteengingen

om het Evangelie te prediken, een laatste maal bijeen-

kwamen en onder goddelijke inspiratie ieder om de

beurt in één zin een der grondwaarheden van het ge-

loof samenvatten, waardoor het Symbolum ontstond.

Wij laten hier de reeks der teksten, zoals zij gewoonlijk

over de Apostelen verdeeld wordt, volgen, met de

Profeten, die op hun beurt tegenover de Apostelen

geplaatst worden.

Petrus : Credo in Patrem omnipotentem, factorem coeli

et terrae.

Jeremias : Patrem vocabis me. 3, 19.

Qui fecit terram in fortitudine sua, praeparavit

orbem in sapientia sua, et prudentia sua exten-

dit coelos. 51, 15.
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Joel : Ego Dominus Deus vester et non est am-

plius. 2, 27.

Mozes : In principio creavit Deus coelum et ter-

ram. Gen. 1, 1.

David : Pater meus es tu, Deus meus. Ps. 88, 27.

Andreas : Et in Jesum Christum, Filium eius unicum,

Dominum nostrum.

David : Dominus dixit ad me : Filius meus es tu,

ego hodie genui te. Ps. 2, 7.

Baruch : Hic est Deus noster, et non aestimabitur

alius adversus eum. 3, 36.

Jacobus Major : Qui conceptus est de Spiritu Sancto,

natus ex Maria Virgine.

Isaias : Ecce virgo concipiet et pariet filium. 7, 14.

Johannes : Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mor-

tuus et sepultus.

Daniël : Post hebdomadas sexaginta duas occide-

tur Christus. 9, 26.

Zacharias : Aspicient ad me, quem confixerunt, et

plangent eum planctu quasi super unigenitum.

12, 10.

Nahum : Non est obscura contritio tua, pessima

est plaga tua. 3, 19.

Habacuc : Cornua in manibus eius, ibi abscondita

est fortitudo eius. 3, 4 v>

Thomas : Descendit ad inferna, tertia die resurrexit a

mortuis.

Osee : Ero mors tua, o mors, morsus tuus ero,

inferne. 13, 14.

Jonas : Dixit Dominus pisci, et evomuit Jonam in

aridam. 2, 11. Scio, quia tu Deus clemens et

misericors es. 4, 2.

Zacharias : Ecce ego levo manum meam super eos,

et erunt praedae his, qui serviebant sibi ;
et
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cognoscetis, quia Dominus excercituum misit

me. 2, 9.

David : Caro mea requiescet in spe. Ps. 15, 9.

Jacobus Minor : Ascendit ad coelos, sedet ad dexteram

Patris omnipotentis.

Amos : Qui aedificat in coelo ascensionem suam.

9 , 6 .

Philippus : Inde venturus est judicare vivos et mortuos.

Malachias : Accedam ad vos in iudicio, et ero

testis velox maleficis. 3, 5.

Joel : Congregabo omnes gentes, et deducam eas in

vallem Josaphat. 3, 2.

Bartholomaeus : Credo in Spiritum Sanctum.

Joel : Efïundam spiritum meum super omnem
carnem. 2, 28.

Aggaeus : Spiritus meus erit in medio vestrum. 2, 6.

Salomon : Spiritus Domini replevit orbem terra-

rum. Sap. 1, 7.

Ezechiel : Spiritum novum tribuam. 11, 19.

Matthaeus : Sanctam Ecclesiam catholicam, commu-
nionem sanctorum.

Sophonias : Reddam populis labium electum, ut

invocent omnes in nomine Domini, et serviant

ei humero uno. 3, 9.

Haec est civitas gloriosa, habitans in confiden-

tia. 2, 15.

Micheas : Omnes populi ambulabunt unusquisque

in nomine dei sui, nos autem ambulabimus in

nomine Domini, et serviant ei humero uno. 3, 9.

Joel : Congregate populum, sanctificate ecclesiam.

2, 16.

Sinion : Remissionem peccatorum.

Micheas : Deponet iniquitates nostras et proiiciet

in profundum maris omnia peccata nostra. 7, 19.

19 s. 577



Vijfde Boek : De deugden en de zonden

Jeremias : Invocabitis me et ibitis et orabitis me,

et ego exaudiam vos. 29, 12.

Obducam cicatricem tibi, et a vulneribus tuis

sanabo te. 30, 17.

Tobias : Benedictum est nomen tuum Deus pa-

trum nostrorum, qui cum iratus fueris, miseri-

cordiam facies, et in tempore tribulationis pec-

cata dimittis his, qui invocant te. 3, 13.

Judas Thaidaeus : Carnis resurrectionem.

Ezechiel : Ossa arida, audite verbum Domini :

Ecce ego intromittam in vos spiritum, et vive-

tis. 37, 4 v.

Educam vos de sepulchris vestris. 37, 12.

Zacharias : Ecce ego salvabo populum meum. 8, 7.

Suscitabo filios tuos, Sion. 9, 13.

Job : Scio, quod Redemptor meus vivit, et in no-
vissimo die de terra surrecturus sum. Et rursum
circumdabor pelle mea, et in carne mea videbo
Deum meum. 19, 25 v.

Matthias : Et vitam aeternam.

Daniël : Evigilabunt alii in vitam aeternam, et alii

in opprobrium. 12, 2.

Ezechiel : Dabo super vos nervos, et succrescere

faciam super vos carnes, et superextendam in

vobis cutem et dabo vobis spiritum, et vivetis.

3

7

. 6 .

Abdias : Ascendent salvatores in montem Sion,

judicare montem Esau, et erit Domino regnum.
21 .

Deze teksten komen, in Nederlandse vertaling, nog
voor in een toevoegsel van omstreeks 1600 bij een
handgeschreven gebedenboek der 16de eeuw, afkom-
stig uit een Franciscaans vrouwenklooster, thans in de
bibliotheek van het Aartsbisschoppelijk Museum te
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Utrecht : Dat christelijke gelove van den H. apostelen

in twelf aertikelen gestelt ende tevoren van die H. pro-

feeten vercondicht.

Cfr. Wernicke, Christliches Kunstblatt, 1887-9 en 1893 ;

Molsdorf, 189 vv.

1299.

In het Psalterium van Utrecht uit de 9de eeuw wordt

in een reeks miniaturen de zakelijke inhoud van het

Credo weergegeven : God de Vader tronende op de

wolken illustreert het eerste artikel, het tweede wordt

uitgebeeld door Maria met het goddelijk Kind, vervol-

gens Christus voor Pilatus benevens de Kruisiging. Zo
worden al de artikelen achtereenvolgens in beeld ge-

bracht. Merkwaardigerwijze nemen de late Middel-

eeuwen deze methode, die in de vroege Middeleeuwen

zo goed als niet nagevolgd werd, weer op. Wij ontmoe-

ten haar o. a. in de populaire houtsnijkunst en in blok-

boeken.

1300.

De Godsdienst wordt door Ripa als volgt gepersoni-

fieerd : een vrouw met een gazen sluier voor het gelaat,

die in de ene hand een kruis en een boek draagt en in de

andere een vuur. Nabij haar staat een olifant. De
sluier voor het gelaat herinnert aan S. Paulus’ woord,

dat wij God slechts kennen per speculum in enigmate.

Het kruis en het boek duiden op Christus’ verzoenings-

dood en op de H. Schrift. De vlam symboliseert de

Godsvrucht. De olifant is ontleend aan Plinius. Zie

ook N° 1212.

Cfr. Ripa, 522.
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De geboden en het Credo

1301.

Een andere allegorie van dezelfde schrijver vertoont

ons een vrouwenfiguur, gekleed in albe, stola en koor-

kap, staande op een vierkante rots. Zij houdt het model

van een kerk in de hand en naast haar staat een kraan-

vogel. Ripa licht deze attributen, veelvuldig door de

kunstenaars der Barok toegepast, niet nader toe.

Cfr. Ripa, 523.
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I

DE TIJD IN HET ALGEMEEN

1302.

De Tijd wordt in de Middeleeuwen verzinnebeeld door

Janus met twee, soms met drie gezichten. Zie N° 1307.

Cfr. Molsdorf, 230.

1303.

In de Middeleeuwen deelt men het bestaan der wereld

in zeven tijdperken in :

1) van Adam tot Noë ;

2) van Noë tot Abraham of tot Mozes
;

3) van Abraham of Mozes tot David
;

4) van David tot de Babylonische gevangenschap
;

5) van de Babylonische gevangenschap tot de komst
des Heren

;

6) van Christus tot het einde der wereld, in waken
en arbeid

;

7) van Christus tot het einde der wereld, in slaap en

ruste (d. w. z. het hemelse Jerusalem, de Sabbath der

wereld, die de rust der Heiligen is).

Cfr. Durandus, VI, 53, 5

.

1304.

Doordat de literatuur Chronos met Kronos verwisselt,

wordt deze laatste het zinnebeeld van de tijd, die na de
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Middeleeuwen de tot dan toe gebruikelijke Janus-figuur

vervangt. Hij is een gevleugelde grijsaard, die de zeis

en de zandloper als attributen draagt. Soms verslindt

hij een kind en doet zich daardoor weer kennen als

Kronos. Elders is hij met bloemen en vruchten be-

kranst, vleugels aan zijn voeten zijn het symbool zijner

snelheid.

Cfr. Knipping, ï, 46 v.

1305.

De eeuwigheid wordt gesymboliseerd door de Ourobo-
ros, een slang, die in haar staart bijt (geen begin en geen
einde). Vindt men deze Ouroboros op grafmonumenten,
dan is het een weinig christelijk symbool van het eeu-
wige leven hiernamaals.

1306.

De Phoenix, die zich zelf steeds vernieuwt, is eveneens
een symbool der eeuwigheid.
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II

HET JAAR

1307.

Het Jaar wordt in de Middeleeuwse kunst gepersoni-

fieerd door Janus Bifrons, en is dan vereenzelvigd met

de Tijd. Zie n° 1302.

1308.

Op een vloermozaiek in de Dom van Aosta is het Jaar

een jonge, tronende vrouwengestalte in een cirkel, die

de zon en de maan in de handen houdt en door de

voorstellingen der twaalf maanden in kleinere cirkels

omgeven wordt.

1309.

Een verwante voorstelling ontmoeten wij op een velum

uit de Romaanse periode, afkomstig uit het reliek-

schrijn der HH. Ewalden in St. Kunibert te Keulen.

Het Jaar is hier een mannelijke figuur, die twee kleine

hoofden in de handen draagt, aangeduid als DIES en

NOX. In een kring omgeven hem de borstbeelden der

vier elementen en der vier jaargetijden. Een wijdere

kring is getooid met de dierenriem. Beneden verschijnt

Neptunus met een vis en een drietand en 1 ellus met een

hoorn van overvloed vol vruchten en bloemen. Tussen

beiden in bevindt zich Oceanus. Soortgelijke voorstel-

lingen komen ook veelvuldig voor op miniaturen. Zie

verder afb. 106 en ic6a .
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III

DE JAARGETIJDEN

1310.

Reeds Tertullianus ziet in het gaan en het komen der
jaargetijden een afbeelding van de mensengeslachten
en een waarborg voor de onsterflijkheid der ziel en de
verrijzenis des vieses. Hij schijnt hier evenwel al op het
gezag van vroegere schrijvers te steunen. (Migne, P. L.
I, 524, ii, 810).

1311.

In overeenstemming met de middeleeuwse getallen-

symboliek worden de vier jaargetijden in verband
gebracht met de vier levensgetijden, de vier tijdperken
der wereld en de vier delen van de dag.

1312.

Volgens de middeleeuwse schrijvers is de Winter het
beeld der periode, tijdens dewelke de mensheid van
God afgewend is, en onder de heerschappij staat van de
geestelijke dood. Het is de tijd van Adam tot Mozes

;

in de liturgie der Kerk de tijd van Septuagesima tot

Pasen, tempus deviationis, poenae, culpae et despera-
tionis. De Lente verbeeldt de terugkeer der mensheid
uit het geestelijke Egypte en haar tocht naar het land
der belofte, de tijd van Mozes tot Christus, tempus
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quod aliquid luminis, sed multum obscuritatis habet,

tempus doctrinae et propheticae ;
in de liturgie is het

de Advent. De Zomer is de tijd van Christus’ geboorte

tot Zijn Hemelvaart, tempus libertatis, gratiae, laeti-

tiae, claritatis ; hij stemt overeen met de liturgische

kring van Pasen tot het oktaaf van Pinksteren. De

Herfst is de tijd der pelgrimschap, van Christus’ Hemel-

vaart tot het Laatste Oordeel, van de oktaaf van

Pinksteren tot de Advent ;
tempus habens multum

luminis, sed aliquid obscuritatis (door de zwakheid van

de mens), tempus laboris et excitationis.

Cfr. Durandus, VI, i, i v.

1313.

Aldus geeft Durandus de indeling van het jaar in de

vier seizoenen :

Festum Clementis Hyems caput est Orientis.

Cedit Hyems retro, cathedrato Simone Petro.

Ver fugat Urbanus, Aestatem Symphorianus.

Id tibi, quod restat Autumni tempore praestat.

Cfr. Durandus, VIII, 3, 21.

1314.

In de Catacombe van Praetextatus te Rome, komt een

schildering uit de tweede helft der 2de eeuw voor,

waar rozen, korenaren, wijnranken en olijftakken resp.

lente, zomer, herfst en winter symboliseren.

In S. Ponziano worden de vier jaargetijden voorgesteld

door een jongeling met een haas en een lelie, een

maaier, een arbeider in de wijngaard, die met een

ladder tot bij de druiven klimt en een jongeling met een

fakkel in de hand, die bezig is een vuur aan te leggen.

In S. Domitilla komt een soortgelijke voorstelling voor,
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doch de Winter is er een grijsaard met een kudde

schapen bij een dorre boom en een vuur.

Cfr. Liselotte Stauch, R. D. K., I, 240 ;
Sauer, 264 v.

1315 .

In een I2de-eeuws Collectionarium te Stuttgart (Brev.

128, fol. 9 v.) wordt de Zomer afgebeeld als een man,

die slechts met een schoudermanteltje bekleed is en

een bloemtak in de hand draagt. De Winter is een

zittende man met mantel en muts, die de handen aan

een vuur warmt.

In een ander manuscript, eveneens uit de 12de eeuw

daterend en in de bibliotheek van Stuttgart aanwezig

(Cod. hist. fol. 415, f. 17 v.) worden de jaargetijden als

volgt voorgesteld : de Lente is een figuurtje met een

lovertak, de Zomer is een naakte man met een tak(?)

en een sikkel ; de Herfst is een druivenplukker met een

hoed op zijn hoofd, die een mand met druiven draagt

;

de Winter is een grijsaard met een mantel en een

muts, die een schoen uitgetrokken heeft en zijn voet

aan een houtvuur warmt. Zie verder afb. icó en 106®.

1315».

Francesco Cossa (1435-77) beeldde de Herfst af als een

vrouw met spade, hak en een wingerdrank met trossen

(Kaiser Friedrich Museum, Berlijn).
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IV

DE MAANDEN

1316.

Volgens Durandus zijn de achtereenvolgende maanden

een beeld van de geschiedenis van het mensdom :

Januari verbeeldt de tijd vóór de Zondvloed,

Februari, de spraakverwarring,

Maart (Vasten), Israël in Egypte,

April (Pasen), bevrijding van Israël,

Mei (Pinksteren), het Beloofde land,

Juni, het rijk van Saul,

Juli, het rijk van David,

Augustus, het rijk van Salomon,

September, het rijk der Babyloniërs,

October, het rijk der Perzen,

November, het rijk der Grieken,

December, het rijk der Romeinen.

Cfr. Durandus, VI, 143, 3.

1317.

De afzonderlijke maanden worden in de Middeleeuwen

op velerlei wijzen uitgebeeld.

Januari wordt voorgesteld in de gedaante van Janus

Bifrons, omdat in Januari het begin en het einde van

het jaar elkaar raken. In de vermoedelijk uit de karo-
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lingische periode stammende Carmina Salisburgensia

heet het :

Fertur de Iano dictus Ianuarius olim.

Vel quia sit anni ianua, semper ibi,

Quamvis hic solem notat ascendere mensis,

Vestitu atque foco membra calere monet.

Gewoonlijk heeft de Janus-figuur een kop van een

jongeling, die naar de toekomst, en een van een grijs-

aard, die naar het verleden blikt. Wil men er nog de

tegenwoordige tijd in betrekken, dan voegt men er nog
een derde gezicht aan toe, dat recht vooruit ziende, en

face, geplaatst wordt (Chartres, glasraam). Zelfs wordt

Janus wel in twee figuren, een grijsaard en een jonge-

ling, opgelost (Autun, Kathedraal). Soms opent Janus
een deur voor een jongeling en sluit een andere, door

welke een grijsaard heengaat, waarmede met een toespe-

ling op het woord janua het einde van het oude en het

begin van het nieuwe jaar wordt gesymboliseerd

(St. Denis, Chartres, Aosta). Vaak zit Janus met en-

kele andere personen aan tafel ; dit duidt wellicht op de

feestgelagen, die bij de aanvang van het nieuwe jaar

gehouden werden.

Februari wordt voorgesteld door een boer, die zich aan
een houtvuur zit te warmen (Parijs, Amiens). Op Duit-

se miniaturen wordt Februari soms aangeduid door

houtsprokkelaars. Te Vézelay brengt hij vastenavond-

pret in beeld. In de warmere gedeelten van Italië

echter begint reeds de arbeid op het land : wijnstokken

en bomen worden gesnoeid (Verona, S. Zeno ; Parma,
Dom), de akker wordt bewerkt (Parma, Baptisterium)

en de vis wordt met de angel verschalkt (Lucca, Dom).
Benoorden de Alpen zijn dit de bezigheden van Maart

:

het snoeien zien wij o. m. te Chartres, Semur en Ram-
pillon, het spitten te Amiens. Te Verona (S. Zeno) trekt
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een ridder ter jacht ;
te Parma blaast hij op den hoorn

(Baptisterium).

Voor de middeleeuwers geldt April, de maand der lente,

als de lieflijkste tijd van het jaar. Daarom is April een

jongeling met bloemen gekroond. Te Chartres en te

Parijs draagt hij aren in de hand als een belofte voor

de komende oogst van de zomer. Te Reims echter be-

snoeit een wijngaardenier de wijnstok. In Italië is hij

een tronende koning (Parma) of een meisje met bloemen

in de hand (Verona, S. Zeno).

Mei is de maand der ridders en edellieden, want de

eerste jachtstoeten kiezen het vrije veld. Daarom is

bijna steeds een ridder met zijn paard het beeld van de

Mei. Soms (Chartres, Parijs, Senlis) is hij uitgerust tot

de valkenjacht. Te Amiens echter zien wij hoe een

boer in de schaduw van het lommer gezeten, uitrust

voor de komende werkzaamheden van de zomer. Ook
in Italië zien wij de ridder met zijn dame uitrijden

(Verona, S. Zeno), terwijl elders de boeren zich opmaken
om te gaan hooien (Milaan, Kansel van S. Ambrogio).

In het Noorden doet men dit eerst in Juni : te Chartres

gaat hij uit naar het hooiland, de zeis op de schouder,

de zonnehoed op het hoofd en de wetsteen aan de zijde.

Te Amiens zien wij de maaier hard aan het werk,

terwijl te Parijs het hooi reeds binnengehaald wordt en

de boer gekromd gaat onder de last ervan. In Italië

treft men al voorbereidingen voor de graanoogst

(Verona, S. Zeno).

Juli is de maand van de oogst. Te Parijs wet de boer

zijn zeis, elders (b. v. te Chartres) is hij reeds volop

bezig het graan te maaien. In Italië daarentegen is hij

reeds aan het dorsen (Lucca).

In Augustus is de oogst nog niet ten einde (Chartres,

Parijs, Reims). Elders (Senlis, Semur, Amiens) zwaait
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de landman reeds de dorsvlegel. In Italië plukt hij het

fruit (Lucca) en brengt hij het vat in gereedheid voor

de wijnoogst (Verona, S. Zeno).

September is de tijd van de wijnoogst. In de meer
noordelijke streken dorst men nog (Reims) of plukt men
ooft (Amiens). Ook in Italië (Verona, S. Zeno) plukt en
perst men de wijn.

October is de zaaimaand (Parijs, Chartres). In de stre-

ken waar de wijnbouw inheems is wordt de jonge most
in vaten gedaan (Semur, Reims). Verder geschiedt er

allerlei werk, zwijnen worden met eikels gemest (St.

Denis), akkers worden omgeploegd (Otranto, Kathe-
draal) enz.

In November trekt de landman met zijn kudde zwijnen

naar de eikenbossen (Parijs, Chartres). Te Reims zien

wij een boer hout sprokkelen. In het Zuiden wordt
reeds voor de winterkost gezorgd en slacht men het

gemeste varken (Verona, S. Zeno).

December is de tijd van vreugde en rust. Men bereid

het kerstmaal, slacht het zwijn en de os (Parijs) en

schuift de koeken in de oven. Elders zit men reeds aan
den welvoorziene dis, waarop een ham prijkt naast een

beker wijn (Chartres). Zie ook afb. io6-io6a .

Cfr. MÉlle, II, 70 vv. ; Sauer, 266 vv. ; Molsdorf, 233 vv.

1318.

De werken der onderscheiden maanden worden samen-
gevat in de volgende verzen :

Poto, ligna cremo, de vite superflua demo.
Do gramen gratum, mihi flos servit, mihi pratum,
Foenum declino, messes meto, vina propino,

Semen humi jacto, mihi pasco suem, immolo porcos.
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1319.

In een I2de-eeuws handschift der Bibliotheek van
Stuttgart (Cod. hist. fol. 415, f. 17 v.) ontmoeten wij de

volgende uitbeelding der maanden :

Januari : een jager met een hond, die een haas ver-

volgt ;

Februari : een houthakker met een mutsaart op de

schouder

;

Maart : een visser met een drietand, een boer, die een

boom snoeit

;

April : een wijnstok wordt geënt en opgebonden ;

Mei : een man met een vogelnest in de hand
; een

ander nest zit in een boom ;

Juni : een boer met een ploeg op zijn schouders

;

Juli : een boer, die zijn zeis wet

;

Augustus : een boer, die maait

;

September : een boer, die zaait

;

October : een druivenplukker ;

November : een rund wordt geslacht

;

December : een man snijdt een varken uiteen.

Zie afb. 106.

1320.

De Heures de Rohan (B. N., Ms. Lat. 9471), uit het begin

der 15de eeuw, geeft de volgende reeks :

Januari : een oude man, met hoed en mantel, warmt
zijn handen aan een vuur, waarboven een ketel

hangt

;

Februari : een oude man aan tafel warmt zijn voeten;

Maart : twee boeren zijn bezig bomen te snoeien

;

April : een ruiter met honden ;

Mei : eveneens een ruiter met honden ;

Juni : een boer, die gras maait

;

Juli : twee boeren aan de graanoogst

;
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Augustus : het dorsen en het wannen van het graan ;

September : een zaaier ; op de voorgrond staan bijen-

korven ;

October : druiven worden geplukt en de wijnpers

getreden ;

November : een kudde varkens doet zich tegoed aan
afgevallen eikels

;

December : een varken wordt geslacht ; op de achter

grond hangt een ketel boven het vuur.

Zie ook afb. io6a .
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V

DAG EN NACHT

1321.

Een Byzantijns handschrift der iode eeuw in de

Bibliothèque Nationale te Parijs geeft de Nacht de

gedaante ener vrouw met een nimbus om het hoofd ;

zij draagt een omgekeerde fakkel en een sterrensluier.

De morgenstond is een knaap, die een fakkel opwaarts

geheven houdt. Een verwante uitbeelding ontmoeten

wij in de Hortus Deliciarum. Daar spant een man de

sterrensluier boven zijn hoofd uit, de morgen draagt

twee vuurbekkens.

1322.

Aan de noorderportiek der kathedraal van Chartres

(13de eeuw) worden Nacht en Dag resp. voorgesteld

door een vrouw en een kind. De Nacht draagt lange

haren, die haar ogen bedekken, zodat de jonge Dag
haar aan de hand moet leiden.

1323.

Op een nde-eeuwse miniatuur te Berlijn verschijnt de

Nacht in de gedaante van eenvrouw met een blinddoek.

1324.

Een miniatuur in een 12de eeuws handschrift te
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Stuttgart (Cod. hist. fol. 415, f 17 v.) brengt de vier

delen van het etmaal in beeld :

Aurora, de Dageraad, is een jeugdige figuur met een

schoudermantel

;

Meridies, de Middag, is een man met een baard, in

een tunica gekleed

;

Vespera, de Avond, is een vrouw met een hoofddoek;

Prunia, de Middernacht, is een oude, sterk behaarde

man met een schoudermantel.
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VI

DE DIERENRIEM

1325.

De twaalf tekens van de dierenriem worden niet alleen

met de maanden in verband gebracht (zie volgend N°),

doch ook, op grond van de gewone middeleeuwse getal-

lensymboliek, met de twaalf apostelen, de twaalf pro-

feten en de twaalf sibyllen.

1326.

In verband met de afzonderlijke maanden van het jaar

— elk daarvan staat in het teken van een der sterren-

beelden — treffen wij de tekens van de dierenriem

gewoonlijk aan bij de uitbeeldingen der maanden, zo-

wel in calendaria, als aan de portieken der kathedralen.

Behalve dat de maand en de tekens van de dierenriem

daar hun plaats vinden onder de natuurlijke middelen

ter zaligheid, dienden zij er wellicht als een soort open-

bare kalender voor het volk. Tevens nam het teken alle

twijfel weg omtrent de interpretatie van de voorstel-

lingen der afzonderlijke maanden.

De volgorde der tekens is aldus :

Januari, Waterman

;

Februari, Vissen ;

Maart, Ram
;

April, Stier

;
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Mei, Tweelingen

;

Juni, Kreeft ;

Juli, Leeuw

;

Augustus, Jonkvrouw

;

September, Weegschaal

;

October, Schorpioen ;

November, Boogschutter

;

December, Steenbok.
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VII

HET KERKELIJK JAAR

a) Indeling

1327.

De vier weken van de Advent zijn een beeld van de
vierduizend jaren, die de komst van de Verlosser voor-
afgingen.

1328.

De tijd van Septuagesima tot Pasen herinnert aan de
Babylonische gevangenschap.

Cfr. Durandus, VI, 24, 10.

1329.

De Vasten duurt veertig dagen, immers : Christus
vastte vóór Hij Zijn openbaar leven begon, veertig
dagen lang. Mozes vastte veertig dagen vóór hij de
Wet ontving. Ook Elias vastte veertig dagen.

Cfr. Durandus, VI, 32, 3.

1330.

De tijd vóór Pasen is een beeld van de strijd en het
lijden waarin wij nu leven, de tijd na Pasen beduidt de
zaligheid, die hiernamaals ons deel zal zijn.

Cfr. Huf, 285.

599



Zesde Boek : De Tijd

1331.

De Passietijd duurt twee weken. Dit herinnert ons

er aan, dat Christus voor en door twee volkeren heeft

geleden. Voor heidenen en Joden, door de Joden en de

Romeinen.

Cfr. Sicardus, VI, 9; Honorius van Autun,III,70.

b) Veranderlijke vieringen en feestdagen.

1332.

In de Passietijd worden de kruisbeelden met paarse

doeken bedekt. Dit is een beeld van de rouw en de

droefheid der H. Kerk en herinnert tevens aan het

Evangelie van Passiezondag, waarin te lezen staat, dat

Christus de tempel verliet en zich verborg.

De beelden der Heiligen worden eveneens met een

paarse doek bedekt. Christus’ dienaren verschijnen

immers niet in het openbaar als hun Meester verbor-

gen is.

1333.

Wanneer wij er rekening mede houden, dat het altaar

een beeld is van Christus, is de betekenis der altaaront-

bloting tijdens de Goede Week de volgende :

Christus wordt door Zijn apostelen verlaten : Relicto

eo omnes fugerunt.

Christus wordt van Zijn klederen beroofd en naakt aan

het kruis geslagen : Ecce vidimus eum, et non est ei

species neque decor... (Is. 53, 2).

Cfr. Durandus. VI, 76, 2.

1334.

Het altaar wordt met water en wijn gewassen : Christus

aan het kruis hangende werd met bloed en water
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besproeid. Daardoor werd het menselijk geslacht rein

gewassen. Tevens is de wijn en het water een beeld van
de balsem en de tranen van Magdalena.

Cfr. Durandus, VI, 76, 5 v.

1335.

De Donkere Metten, die op drie dagen der Goede Week
plaats vinden, herinneren aan de drie uren van duister-

nis, welke over de aarde vielen, toen Christus te sterven

hing. Tevens zijn zij een beeld van de drie dagen
gedurende welke het ware Licht in het graf verbleef.

Cfr. Durandus, VI, 71, 15.

1336.

De vijftien kaarsen, die bij de Donkere Metten gebruikt

worden, zijn een beeld van Christus, Zijn twaalf aposte-

len en de beide evangelisten, die geen apostelen waren.

1337.

Voor elk vers der klaagzangen van Jeremias in de
Donkere Metten wordt een Hebreeuwse letter gezegd.

De betekenis hiervan is, dat de Joden, om hun verblin-

ding en verstoktheid, dingen, zo duidelijk als het abc,
het lijden en de dood van Christus, niet zien en begrij-

pen. Milvus in caelo cognovit tempus suum : turtur et

hirundo et ciconia custodierunt tempus adventus sui

:

populus autem meus non cognovit... (Jerem. 8, 7).

Cfr. Durandus, VI, 72, 14.

1338.

Het successievelijk doven der kaarsen gedurende de
Donkere Metten is een beeld van het ondergaan der

ware Zon, Christus. Ook de zon immers gaat niet
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ineens onder, maar geleidelijk aan neemt haar licht af,

totdat er volslagen duisternis heerst.

Cfr. Amalarius Fortunatus, De Ecclesiasticis Oificiis, IV
22 ; Benedictus XIV, Commentarius, I, 136.

1339.

Turrecremata geeft een geheel afwijkende uitlegging

van het doven der kaarsen. Hij ziet in de ene kaars,

die branden blijft, een beeld van Maria, de enige, bij

wie gedurende de drie dagen, dat Christus begraven
was het geloof levendig bleef. Immers zelfs het geloof
der apostelen zou gedurende de dagen geschokt ge-

weest zijn
; sprak immers Giristus zelf niet tot hen :

Omnes vos scandalum patiemini, en vervolgens : et

dispergentur oves ?

Cfr. Benedictus XIV, o. c., 142 v.

1340.

Volgens de meest gangbare opvattingen echter is de
betekenis der kaars, die niet gedoofd wordt :

a) het Geloof, dat allen verlicht, of

b) Christus zelf.

Cfr. Durandus, VI, 72, 25.

1341.

Aan het einde der Donkere Metten wordt de kaars,
die als enige brandende gebleven is, en die een beeld
is van Christus, naar de epistelzijde van het altaar
gebracht en daar opgeheven. Vervolgens wordt zij

achter het altaar geplaatst. De opheffing is een beeld
van Christus’ opheffing aan het kruis op Calvarie

;

het wegbrengen achter het altaar herinnert aan Zijn
graflegging.

Cfr. Huf, 71.
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1342.

Als de Donkere Metten geëindigd zijn, worden de boe-

ken met gedruis dichtgeslagen en ook op andere wijze

leven gemaakt : fit fragor et strepitus. Dit is een beeld

van de stoornissen der natuur bij Jesus’ dood.

1343.

In historische zin is de processie op Palmzondag het

beeld van Christus’ intocht in Jerusalem.

1344.

Is de processie bij de kerkdeur gekomen, dan gaan allen

naar buiten, slechts enkele zangers blijven binnen,

waarna een beurtzang wordt aangeheven. De zangers

binnen de kerk verbeelden de engelen in het hemelrijk,

de processie, die buiten voor de gesloten poort staat,,

het gevallen mensdom. Aan het einde van de beurt-

zang stoot de diaken met de voet van het kruis de
poort open en de processie trekt zingend de kerk binnen.

Zo gaat het menselijk geslacht de hemel binnen, als

door Christus’ Kruis de toegang daartoe geopend is.

1345.

De Palmprocessie is tevens een opwekking voor de

gelovige om deel te nemen aan Jesus’ smaad en lijden,

om zo ook deel te hebben aan Zijn glorie.

Cfr. Durandus, VI, 67, 7 ; Sicardus, VI, 10.

1346.

De ezelin, die op Palmzondag Jesus droeg is een beeld

van het Joodse volk, dat reeds lang het juk der Wet
droeg. Het veulen, dat nog geen juk had getorst, ver-

beeldt het heidendom. Zie ook n° 499.
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1347.

Volgens Isidorus van Sevilla zijn de palmen der pro-

cessie op Palmzondag het symbool van de overwinning,

die Christus door Zijn dood bevechten ging : door Zijn

kruis immers zou Hij de duivel, de vorst van de dood,

ter neder werpen. De ezelin, waarop Hij reed, toen Hij

Jerusalem binnentrok, is het beeld van de eenvoud des

harten van het heidendom, dat Hij door zijn beleid en

Zijn leiding voeren zou tot de aanschouwing van de

vrede.

Cfr. Isidorus, De Officiis Ecclesiasticis, 27 ;
Benedictus

XIV, I, 122,

1348.

Bij de Palmprocessie is de kerkdeur eerst dicht en

daarna open : door Adam’s schuld was eerst de hemel

gesloten, daarna werd hij door Christus’ verrijzenis

heropend.

Cfr. Benedictus XIV, 124.

1349.

De witte kleur der paramenten op Witte Donderdag en

de witte sluier, die het kruis bedekt, zijn een teken van

vreugde om de instelling van het Altaarsacrament, die

op deze dag plaats vond. Deze vreugde komt ook tot

uiting in het feestelijk aangeheven Gloria, met orgel-

spel, klokgelui en belgerinkel. Zie n° 1353.

1350.

Op Witte Donderdag wordt slechts één H. Mis gecele-

breerd, waaronder de overige priesters de H. Commu-
nie ontvangen. Deze H. Mis is een beeld van het Laatste

Avondmaal, waarbij Christus consacreerde en aan de

apostelen de H. Communie uitreikte.
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1351.

De processie op Witte Donderdag herinnert ons aan

Christus’ gang naar de hof van Olijven na het Laatste

Avondmaal.

'

1352.

Het Sacramentsaltaar op Witte Donderdag is op de

eerste plaats Christus’ troon, waarop Hij gezeten is en

de dank en de hulde der gelovigen verwacht op de

gedenkdag van de instelling der H. Eucharistie. Verder

is het een beeld van het H. Graf, waarin het lichaam van
de Verlosser rustte. Deze betekenis is de oudste, zij

komt reeds in de nde en 12de eeuw voor.

Cfr. Sacr. Congr. Rit. deer. 3839 (15 Dec. 1896) ; Huf, 88,

362 ; Sauer, 216.

1353.

Na het Gloria van Witte Donderdag zwijgen de klok-

ken. Dit herinnert ons eraan hoe de apostelen zwegen,

toen hun Meester valselijk beschuldigd werd.

Cfr. Durandus, VI, 71, 3.

1354.

Tijdens de laatste dagen der Goede Week vervangt de

ratel de altaarschellen. Dat is een beeld van Christus’

vernedering, immers de klank van het hout is zachter,

nederiger, dan die van het koper. Tevens herinnert het

hout aan Christus’ kruis.

Cfr. Durandus, VI, 71, 4.

1355.

Het Chrisma, dat op Witte Donderdag in de kathedrale

kerken gewijd wordt, bestaat uit balsem en olie. Deze
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beide bestanddelen zijn het beeld van de leer en van de
wijsheid. Aldus Amalarius en Durandus.

De laatste geeft nog een andere uitleg, volgens dewelke

de olie het beeld is van de zuiverheid van het geweten,

de balsem de geur van de goede naam betekent.

Honorius van Autun zegt : Balsem is welriekend, olie

evenwel verlicht. Daarmede gezalfd, moeten wij een

zoete geur verspreiden door ons geloof, en door onze

goede werken een licht doen schijnen.

Cfr. Amalarius, I, 12 ;
Durandus, VI, 74, 3, 13, ix ;

Sicardus, VI, 12. Zie verdere betekenissen bij Huf, 106 vv.

1356.

Op Goede Vrijdag wordt na het gebed voor de Joden
niet geknield, omdat de Joden Christus knielend be-

spotten : Prophetiza, Christe, quis est qui te percussit.

CIr. Durandus, VI, 77, 13.

1357.

De Kruisontbloting op Goede Vrijdag geschiedt in drie

phasen, omdat de Joden de Zaligmaker drie maal
bespot hebben : de eerste ontbloting, die van de arm,
herinnert eraan, hoe zij Hem, toen Hij in het voorhof

geblinddoekt was, kaakslagen gaven
;
de tweede phase,

die het hoofd ontsluiert, hoe zij Hem bespotten, toen

Zijn hoofd met doornen gekroond was ; als tenslotte

het gehele lichaam ontbloot wordt, herdenken wij Zijn

verguizing, toen Hij aan het kruis te sterven hing.

Cfr. Durandus, VI, 77, 16.

1358.

De drievoudige kruisontbloting herinnert ook aan de
drievoudige prediking der apostelen. De eerste vond
plaats vóór de nederdaling van de H. Geest, de tweede
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toen zij zich na Pinksteren tot de Joden richtten, de

derde was de prediking aan de heidenen.

1359.

De Kruisverering op Goede Vrijdag geschiedt in het

Latijn en het Grieks, de talen der heidense volkeren,

tot welke Christus zich keerde, nadat Hij zich van de

Joden afgewend had.

Cfr. Durandus, VI, 77, 20.

1360.

De processie en de Communie op Goeden Vrijdag is

een beeld van de overbrenging naar het graf en de

begrafenis van Christus.

1361.

De vonk, die op de morgen van Paas-Zaterdag bij de

Vuurwijding uit de steen geslagen wordt, is een beeld

van Christus, in volle glorie uit Zijn graf verrijzende.

Ignis ille e silice excussus videtur Christi recens ex

mortuis suscitati typum ferre.

Cfr. Pouget, in Institut. Catholicis, I, 847 bij Benedictus

XIV, I, 462.

1362.

Het vuur op Paas-Zaterdag is een beeld van Christus,

die als het Licht der Wereld de duisternissen van de

dood overwon. Ook de vuursteen is een symbool van

Christus, die de hoeksteen is, door de Joden verworpen,

waarop echter geheel de H. Kerk steunt. Het doven

van het oude vuur en licht symboliseert het einde der

Oude Wet.
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1363.

Het nieuwe licht en het nieuwe vuur zijn een beeld

der Liefde en der Waarheid, die de geestehjke koude

en duisternis verdrijven.

1364.

De drievoudige kaars op de rietstok herinnert ons

eraan, dat het vleesgeworden Woord ons de verheven

leer der H. Drievuldigheid gebracht heeft.

1365.

De paaskaars is een beeld der wolkkolom, die de Joden

in de woestijn voorging. Ontstoken is zij de vuurzuil,

die deze functie ’s nachts verrichtte. Zij is tevens een

beeld van Christus, Licht van Licht, lumen de lumine :

onontstoken verzinnebeeldt zij Christus in het graf,

ontstoken daarentegen de verrezen Christus.

Zij wordt aan de evangehekant geplaatst, de kant der

heidenen, immers Christus is een licht tot verlichting

derheidenen
,
lumen ad revelationemgentium (Luc. 2,32).

Cfr. Durandus, VI, 80, 4 w. ; Reusens, II, 421 ;
Huf, 218

vv. ;
Charbonneau-Lassay, 889 v.

1366.

De vijf wierookkorrels, die kruisgewijze in de paaskaars

gestoken worden, zijn een beeld van de reukwerken, die

de vrouwen kochten om er het Lichaam van de Ge-

kruiste mee te zalven. De benaming « paasnagels » is

verkeerd en behoort tot het domein der kosters-sym-

bohek. Deze ceremonie is immers geen uitbeelding van

de kruisiging, maar van de zalving van het lichaam

van de gestorven Verlosser.

Cfr. Rupertus, VI, 31 ; Sicardus, VI, 14 ;
Durandus, VI,

80, 9 ; Benedictus XIV, 466 v.
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1367.

De diaken, die de paaskaars wijdt, is het beeld van

Maria Magdalena, die de wonden van Christus zalft

(de diaken steekt de wierookkorrels, die de balsem

betekenen, op de vijf plaatsen der kaars, die het beeld

zijn der vijf wonden). Daarna worden alle gedoofde

lichten in de kerk opnieuw ontstoken met het vuur der

paaskaars, dat een symbool is van Christus’ nieuwe leer

en genade.

1368.

De diaken wijdt de paaskaars, niet de priester. Dit

herinnert er aan, dat Christus niet door de apostelen,

maar door Zijn leerlingen begraven werd.

Cfr. Benedictus XIV, I, 466 v.

1369.

De titulus aan de paaskaars bevestigd is een beeld van

de kruistitel.

Cfr. Durandus, VI, 80, 10.

1370.

De paaskaars, het symbool van de verrezen Christus,

wordt gedoofd na de lezing van het Evangelie der

Hemelvaart.

Cfr. Benedictus XIV, II, 60.
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VIII

ENKELE DER NIET
VERANDERLIJKE FEESTDAGEN

1371.

Dat de wijzen uit het Oosten voor koningen worden
aangezien steunt op diverse plaatsen der H. Schrift.

In Psalm 67 lezen wij : tibi offerent reges munera,
koningen dragen U geschenken op

;
in Psalm 71 :

Reges Tharsis, et insulae munera offerent : reges Ara-

bum et Saba dona adducent. De koningen van Tharsis

en van de eilanden zullen hunne giften aanbieden,

de koningen der Arabieren en van Saba zullen geschen-

ken aanbrengen. Verder lezen wij bij Isaias (60, 6) :

Inundatio camelorum operiet te, dromedarii Madian
et Epha : omnes de Saba venient, aurum et thus defe-

rentes, et laudem Domino annuntiantes. Een vloed

van kamelen zal U bedekken, dromedarissen van Ma-
dian en Epha

;
uit Saba komen allen, goud en wierook

aandragend.

1372.

Het goud, dat de drie koningen de jonggeboren

Christus aanbieden, is het symbool der liefde, de wierook

dat van het gebed, de myrrhe van de versterving.

Cfr Durandus. VT. 16, 4.
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1373.

Op Driekoningen wordt ook Christus’ Doopsel her-

dacht. Daarom heet deze dag ook Theophania, omdat
de Drieëenheid zich op die dag openbaarde : de Vader in

de stem, de Zoon in het vlees en de H. Geest in de

gedaante der duif.

Cfr. Durandus, VI, 16, 5 v.

1374.

Op dezelfde dag wordt ook Christus’ eerste wonder
herdacht. Daarom schenkt het officie dan ook aandacht

aan de drie openbaringen van Christus: aan de Wijzen,

op de oevers van de Jordaan door het getuigenis van
de Vader en de H. Geest, te Cana in Zijn eerste wonder.

De aanbidding der Wijzen neemt er echter de voor-

naamste plaats in.

1375.

Voor de iconografische bizonderheden betreffende de

aanbidding der Wijzen, zie N° 439.

1376.

Volgens Durandus is de kaars, die wij in de processie

op Lichtmis dragen, het symbool van het geloof met de

goede werken. De kaars zonder licht is dood, licht zon-

der kaars bestaat niet : evenzoo zijn de werken zonder

geloof en het geloof zonder de werken dood. De pit

der kaars beduidt de goede mening.

O Durandus, VII, 7. 13.

1377.

Volgens Ludolphus van Saksen is de kaars, door de

gelovige op Lichtmis gedragen, het beeld van Christus,

door Simeon in de armen genomen.

Cir. Lud. a Saxonia, Vita Christi, I. 12.
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1378.

Volgens Honorius van Autun is de kaars het beeld van

Christus ; haar was is Zijn menselijke, haar vlam Zijn

goddelijke natuur.

Cfr. Migne. P L., CLXXII. 649

1379.

De gelovigen dragen in de Lichtprocessie de brandende

kaars, om
a) in het licht te wandelen, opdat anderen hun goed

voorbeeld kunnen navolgen ;

b) de wijze maagden na te volgen, wier voorgangster

Maria is ; met het licht der goede werken en der kuis-

heid gaan zij de ware Bruidegom, Christus, tegemoet

;

c) Christus na te volgen, die is het Licht tot verlichting

der heidenen.

Cfr. Durandus, VII, 7, 14 vv.

1380.

Volgens een rubriek in een 12de of 13de eeuws missaal

in het Aartsbisschoppelijke Museum te Utrecht, droeg

een der oudste priesters bij de lichtprocessie het mis-

boek in de handen. Hij verbeeldde Simeon.het Christus-

kind in zijn armen dragend.

1381.

Naar de opvatting der Middeleeuwen was 25 Maart

een zeer bizondere dag, waarop bijna alle grote gebeur-

tenissen uit de gewijde geschiedenis plaats gevonden

hadden. Wij lezen bij Durandus de volgende vers-

regels, die alle meningen over deze dag samenvatten :

Salve festa dies, qua vulnera nostra coerces.

Angelus est missus : est passus in cruce Christus.

Est homo factus, et eodem tempore lapsus.
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Ob meritum decimae cadit Abel fratris ab ense.

Offert Melchisedech : Isaac supponitus ans.

Est decollatus Christi Baptista beatus.

Est Petrus erectus : Iacobus sub Herode peremptus.

Corpora Sanctorum cum Christo multa resurgunt.

Latro per Christum tam dulce suscepit Amen.

Gegroet, o blijde dag, die onze wonden geneest ! Heden

immers is de Engel Gabriël tot Maria gezonden en is

Christus voor ons aan het kruis gestorven ; heden is

de mens geschapen, heden viel hij door de zonde

;

heden viel de onschuldige Abel om de uitnemendheid

van zijn offer onder het moorddadige geweld van zijn

broeder Kain ;
heden offerde Melchisedech en plaatste

Abraham zijn zoon Isaak op het altaar ;
heden werd

de zalige, die Christus doopte, onthoofd ;
heden werd

Petrus aan het kruis geslagen, en werd Jacobus onder

Herodes gedood ;
heden verrezen vele lichamen van

heiligen met Christus ;
heden vernam de moordenaar

uit Christus’ mond het zo zoete woord : Voorwaar...

Cfr. Durandus, 9, 3.





ZEVENDE BOEK

HET KERKGEBOUW
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I

HET KERKGEBOUW

(Wij verwijzen aan het begin van dit hoofdstuk naar het

belangrijke werk van Dr.. J. Sauer, Symbolik des Kirchen-

gebaudes und seiner Ausstattung in der Auffassung des

Mittelalters mit Berücksichtigung von Honorius Augusto-
dunensis, Sicardus und Durandus, Freiburg in Br., 1902.)

1382 .

Als de voornaamste steen in het gehele kerkgebouw
geldt de eerste steen, de lapis primarius. Deze eerste

steen, door de bisschop gewijd, is het symbool van

Jesus Christus, want niemand kan een ander funda-

ment leggen, buiten dat wat gelegd is, en dat is Christus

Jesus (1 Kor. 3, 10 v.). Hij is de hoeksteen door de

bouwlieden verworpen (Is. 28, 16 ; Ps. 117, 22 ; Matth.

21, 42), waarop echter geheel de Kerk steunt en die het

fundament, de profeten en de apostelen, draagt.

1383 .

Volgens Durandus is het fundament, waarop geheel

het kerkgebouw steunt, een beeld van het Geloof.

Cfr. Durandus, I, 1, 16 v.

1383a.

Het fondament, daer die gheheele kerck op rust be-

teeckent Christum, die het waerachtige ende principale

fondament alleen is ; zo S. Pauwels tuycht (1 Cor. III,

11) ; maer nochtans so heeft Christus S. Peeter óóck
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het fondament der H. Kercken gestelt, seggende : ghy

sijt Petrus, dat is een steen, ende op desen steen sal ick

mijn kercke bouwen... Die andere Apostelen worden

somtyts oock fondamenten ghenoemt : In den eersten,

omdat zy eerst over alle de werelt de H. Kerck gebout

ende de menschen bekeert hebben... Ten tweeden,

omdat het geloof van Christo haer eerst veropenbaert

is, op welcke uytwendighe openbaringe steunt het ge-

loof van de H. Kercke. Ten derden zijnse fondamen-

ten, om de macht van regieren.'

Christoph. Faber, Clare uitleggingen van het H. Sacri-

ficie der Missen, Lov.en. 1625, blz. 58 ;
Cfr. Alberdingk

Thijm, H. Linie, 75 v.

1384.

Het voorhof der kerk, ook atrium of paradisus, was een

door zuilenhallen omgeven voorplein, waarop gewoon-

lijk een fontein opgesteld stond. De boetelingen hielden

er zich tijdens de liturgische handelingen op. Later

gaat de naam paradisus over op datgene, wat wij onder

de naam kerkplein of kerkhof verstaan ; de benaming

leeft nog voort in het Franse parvis. Bij Hugo van

St. Victor is het atrium, dat tevens tot begraafplaats

dienst doet, het beeld van de slechte christenen, die,

ofschoon zij geheiligd zijn door het ontvangen van het

Sacrament van het Doopsel, toch inwendig vervuld

zijn van ontbinding en verrotting, de verdorvenheid

hunner ondeugden. Sicardus en Durandus daarentegen

zien in het atrium een symbool van Christus, door

wie wij binnengaan in het hemelse Jerusalem.

1385.

Durandus vat in het kort heel de symboliek van het

kerkgebouw als volgt samen : de fundamenten beteke-
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nen het Geloof, dat aanneemt zonder te zien; het dak is

de Liefde, die een menigte van zonden bedekt
;
de deur

is de Gehoorzaamheid : Si vis ad vitam ingredi, serva

mandata (Mare. 19) ;
de vloer is de Nederigheid, want

hij laat zich met voeten treden
;
de wanden zijn de vier

kardinale deugden, Rechtvaardigheid, Sterkte, Voor-

zichtigheid en Matigheid
;
de vensters zijn hospitalitas

cum hilaritate et misericordia cum largitate, blijmoe-

dige gastvrijheid en onbekrompen barmhartigheid. Zie

ook n° 1414.

Cfr. Durandus, I, 1, 16 v.

1386.

De stenen, die het kerkgebouw samenstellen zijn een

beeld van de gelovigen
,
evenals er onderscheid is tussen

de stenen onderling, doordat sommige meer bewerkt

zijn dan andere, zo zijn er ook onder de gelovigen

graden in de volmaaktheid. Evenals de stenen van

goede kwaliteit de zwakkere steunen en op hun plaats

staan, zo steunen en helpen ook de meer volmaakte

christenen hun zwakkere broeders door hun gebed en

verdiensten. Zie verder n° 1582.

Cfr. Durandus, I, 1, 9 ;
zie ook Sauer, 103, 106, 112.

1387.

De mortel, die de stenen onderling samenbindt, is een

beeld der liefde, die de gelovigen verenigt.

Cfr. Augustinus, Migne, P. L., XXXVI, 433 ;
zie ook :

Alberdingk Thijm, H. Linie, blz. 75.

1388.

Christus zelf vergelijkt Zijn lichaam met een tempel :

Breekt deze tempel af, en in drie dagen zal ik hem weer

opbouwen. Solvite templum hoe et in tribus diebus
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excitabo illud (Joh. 2, 19). Het kerkgebouw wordt ook

vergeleken met het Lichaam van Christus.

1389.

Daarnaast verbeeldt het kerkgebouw het menselijk

lichaam, waarin het hart volgens St. Augustinus het

altaar is (De Civitate Dei, X, 3).

Verder is de absis het hoofd, de beide transsepten de

armen en het schip de rest van het lichaam.

Cfr. Durandus, I, 1, 14.

1390.

De middeleeuwse symbolisten zien in de kruisvorm

van het kerkgebouw de aansporing vervat, dat wij

voor de wereld gekruisigd moeten zijn en dat wij de

Gekruiste moeten volgen. Is de kerk rond, dan beduidt

dit, dat de H. Kerk zich over geheel het aardrond

verbreidde, volgens het woord van de Psalmist : et in

fines orbis terrae verba eorum (Ps. 18, 5).

1391.

Reeds St. Augustinus vergelijkt de kerk met de H. Tent
en de Tempel van het Oude Verbond.

Cfr. Migne, P. L„ XXXVII, 1668 ;
XXXVI, 433.

1392.

Voor vrijwel alle middeleeuwse exegeten is het kerkge-

bouw een voorafbeelding van het hemelse Jerusalem,

Hierusalem caelestis. Deze beeldspraak werd door de

Kerk in haar kerkwijdingsformulier opgenomen.

Een dichterlijke omschrijving geeft de vesperhymne

van het Kerkwijdingsfeest :

Caelestis urbs Jerusalem, O hemelse stad Jerusalem,

Beata pacis visio, zalig visioen des vredes.
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Quae celsa de viventibus

Saxis ad astra tolleris,

Sponsaeque ritu cingeris

Mille angelorum millibus.

die U, uit levende stenen

gebouwd,
hoog tot aan de sterren

verheft,

gelijk een bruid zijt gij om-
geven

door duizendmaal duizend

engelen.

De originele, veel mooiere vorm dezer hymne vinden

wij nog in het brevier der oudere kloosterorden ;
wij

laten haar hier in haar geheel volgen :

Urbs beata Jerusalem, dicta pacis visio,

Quae construitur in caelis vivis ex lapidibus

Et angelis coronata ut sponsata comité :
1

Nova veniens e caelo, nuptiali thalamo
Praeparata ut sponsata copuletur Domino,
Plateae et muri ejus ex auro purissimo

;

Portae nitent margantis, adytis patentitms
;

Et virtute meritorum illuc introducitur

Omnis qui ob Christi nomen hic in mundo premitur.

Tunsionibus, pressuris expoliti lapides

Suis coaptantur locis per manus artificis :

Disponuntur permansuri sacris aedificiis.

Angularis fundamentum lapis Christus missus est,

Qui compage parietum in utroque nectitur,

Quem Sion sancta suscepit, in quo credens permanet.

Omnis illa Deo sacra, et dilecta civitas,

Plena modulis in laude, et canore jubilo,

Trinum Deum, Unicumque cum fervore praedicar.

Hoe in templo, summe Deus, exoratus adveni :

Et dementi bonitate precum vota suscipe :

Largam benedictionem hic infunde jugiter.

1 Andere lezing : Et angelis coronatur ut sponsa comitibus.
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Hic promereantur omnes petita acquirere :

Et adepta possidere cum sanctis perenniter :

Paradisum introire, translati in requiem.

Gloria et honor Deo usquequaque altissimo,

Una Patri Filioque, inclyto Paraclito,

Cui laus est, et potestas per immensa saecula. Amen.

1393.

De benaming Galilea, die wij in verband met het kerk-

gebouw veelvuldig ontmoeten, kan velerlei betekenis-

sen hebben. Bij de Cluniacensen en Karthuisers is het
de naam van de voorhal der kerk, die uitgeeft op het

claustrum. In de kathedraal van Durham is het Galilea

het meest westelijke, omheinde deel van het schip, dat
bestemd was voor de vrouwen, omdat zij tot de overige

delen der kerk geen toegang hadden, evenals in alle

andere aan de H. Cuthbert toegewijde bedehuizen. Te
Lincoln is het de benaming van het uiteinde van de
zuidelijke dwarsarm, waardoor de bisschop de kathe-

draal betrad. In Ely lag, evenals in Durham, het

Galilea in het westelijke uiteinde der kerk. Volgens de
bouwvoorschriften van het klooster Farfa was Galilea

de benaming voor het westelijke deel der kerk, toegan-

kelijk voor de leken : Galilea longitudinis 65 pedes, et

duae turres ipsius galileae in fronte constitutae, et

subter ipsas atrium est, ubi laici stant, ut non impe-
diant processionem.

1394.

Zowel de immateriële als de materiele kerk worden
beide met een schip vergeleken. In een passage der

Apostolische Constituties (11, 57) wordt de bisschop

temidden van zijn kerkgemeente vergeleken bij de
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stuurman van een groot schip, zijn diakens met de

matrozen.

Zie ook : Alberdingk Thijm, H. Linie, blz. 36.

1395 .

Reeds in de Apostolische Constitutieswordt aangedron-

gen op oriëntatie der kerkgebouwen. In Durandus’ tijd

is de oriëntatie vrij algemeen doorgevoerd. « De grond-

slagen behoren zo gelegd te zijn, zegt hij, dat het hoofd

van de kerk zuiver naar het Oosten wijst, dat wil zeg-

gen, gericht naar de plek waar bij het begin van de

zomer de zon opgaat. » Het Oosten is identiek met de

Verlosser. Uit het Oosten komt voor de mens de redding

en het heil.

1395a .

Volgens Innocentius III had Salomons tempel een

ingang van het Oosten naar het Westen, omdat vóór

Christus alle volkeren naar de ondergang gericht waren.

De christelijke tempels openen zich van het Westen

naar het Oosten, om onze oorsprong en onze opklim-

ming naar het Oosten, naar de heerlijkheid des Heren

aan te duiden.

Cfr. Alberdingk Thijm, H. Linie, blz. 57.

1396 .

In de aldus georiënteerde kerk hebben de afzonderlijke

windstreken hun eigen betekenis. Het Noorden, de

streek van de koude en van de nacht symboliseert het

Oude Verbond, het Zuiden, het oord van zon en licht,

het Nieuwe. Daarom staan te Chartres de figuren van

de Oude Wet naast de Noorder-, die van het Nieuwe

aan de Zuiderportiek. De grote roosvensters te Parijs

en te Reims geven in het Noordertranssept voorstellin-
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gen uit het Oude Verbond, in het Zuidertranssept uit

het Nieuwe. De westgevel der grote kathedralen is in

de regel gewijd aan het Laatste Oordeel. De middel-

eeuwse exegeten brachten Occidens, het westen, in

verband met occidere, doden, en hielden het voor de

windstreek van de dood.

1397.

Men streefde ernaar de kerken steeds op een hoogte te

bouwen, of althans op een ophoging van het terrein,

waartoe enkele treden toegang gaven. De immateriële

Kerk is immers ook gesticht op de rots van Petrus.

Het ritueel der kerkwijding herinnert er dan ook aan,

dat « het huis des Heren gegrondvest is op de kruin der

bergen », en « dat op heilige bergen onze grondslagen

rusten ». Vergeten wij niet, dat de symboliek aan het

begrip « berg » die van « verheffing des geestes » ver-

bond. Verder herinnert de berg aan Abraham’s offer op

Moria, de wetgeving op de Sinai, de tempel op de berg

Sion, Christus’ verheerlijking op de Thabor, Zijn kruis-

dood op Golgotha, Zijn Hemelvaart op de Olijfberg.

1398.

De bij middeleeuwse kerkgebouwen veelvuldig voorko-

mende afwijking van de lengteas der kerk in de koor-

partij, wordt door Durandus symbolisch verklaard als

in verband staande met het feit, dat Christus, toen Hij

stierf Zijn hoofd neigde. In de meeste gevallen echter is

de afwijking te verklaren uit het feit, dat de grotere

kerken bij gedeelten gebouwd, herbouwd en uitgebreid

zijn, waarbij, gezien de gebrekkige meetinstrumenten

van die tijden, begrijpelijkerwijze afwijkingen konden

ontstaan.

Cfr. Félicie d’Ayzac, Revue de 1'Art chrétien, IV, 595 ;
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Auber, Histoire et théorie du symbolisme chrétien, Paris,

1884, III, 170 ss. ;
Zeitschrift für Chr. Kunst, 1912,

XXV, 90 ;
Navorscher, I, 237 ;

Bulletin Monumental,

1924, 85 ;
Sauer, 293 ;

Male, II, 21, n. 4.

1399.

Da kerkruimte als zodanig beduidt de gemeenschap

der gelovigen
;
evenals deze gemeenschap in twee ge-

scheiden klassen, clerici en leken, verdeeld is, wordt ook

de kerkruimte verdeeld in het presbyterium, bestemd

voor de clerici en het schip, bestemd voor de leken.

1400.

Volgens Durandus herinneren deze beide ruimten,

evenals die van de H. Tent van het Oude Verbond,

aan het beschouwende en het werkzame leven. Zie ook

n° 1404 en 1412.

Cfr. Durandus, I, 1, 6.

1401.

Verder wordt het koor met de Hemel vergeleken en het

schip met de aarde. Tussen beide, in de boog, die toe-

gang geeft uit het schip, de aarde, tot het koor, de He-

mel, hangt het triomferende kruis.

1402.

De drie dimensies van het kerkgebouw hebben de vol-

gende betekenis : de lengte is de Lankmoedigheid,

waarmede de Kerk geduldig alle wederwaardigheden

verdraagt ;
de breedte is de Liefde, waarmede zij vrien-

den en vijanden, respectievelijk in en om God, omvat ;

de hoogte is de Hoop op de beloning in het hiernamaals,

de sterke Hoop, die geluk en ongeluk voor niets acht,

totdat zij het eeuwig heil aanschouwen mag.

Cfr. Durandus, I, 1, 15.
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1403.

Een andere uitleg is deze : de muren zijn de gemeen-

schap der gelovigen uit welke de H. Kerk is opge-

bouwd. De breedte duidt op hun verbreiding over

geheel de aarde
;
de lengte op de Hoop, die hen op het

hemelse gericht houdt ; de hoogte, die bereikt wordt

door het op elkander stapelen der stenen, wijst erop,

hoe de afzonderlijke lidmaten der Kerk, op het funda-

ment Jesus Christus, elkander door alle tijden heen

opvolgen en onderling steunen, en zodoende het god-

delijke gebod der Liefde volbrengen.

Cfr. Rhabanus Maurus, De univ. 14, 23, Migne, P. L., CXI,

401.

1404.

De beide lange wanden der kerk herinneren aan de vita

activa en de vita contemplativa. Zie ook n° 1400 en 1412.

1405.

De vier muren zijn het symbool der vier evangelisten,

eveneens de vier hoeken van het gebouw.

1406.

De vier muren wijzen tevens op de vier kardinale deug-

den, Gerechtigheid, Wijsheid, Sterkte en Matigheid.

1407.

De kerkmuren zijn verder nog het beeld van Jodendom

en Heidendom door Christus als hoeksteen verbonden.

1408.

De pilaren, die het kerkgebouw schragen, zijn het

beeld der apostelen. De apostelen worden immers reeds

door St. Paulus met zuilen vergeleken (Gal, 2, 9), ter-

wijl de Openbaring twaalf pilaren aan de muur van het
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hemelse Jerusalem plaatst, onderscheiden door de na-

men der twaalf apostelen (Apoc. 21, 14).

In de hymnen wordt deze beeldspraak veelvuldig

benut. Van St. Petrus heet het daar :

Columna inviolatae fidei catholicae

Dulcis praedicator datae legis evangelicae.

Een andere hymne begroet de apostelen als :

Salvete, mundi vos columnae.

Petrus en Paulus worden aldus begroet :

Columnae vos firmissimae

Sanctae Christi ecclesiae.

Cfr. Dreves, XXIX, 28, n. 30, 168, n. 316.

1409.

Dezelfde symboliek gaat over op de opvolgers der

apostelen, die door hun woord en hun voorbeeld aan
de wereld het Woord Gods verkondigen en zo het Huis

Gods onderstutten.

Cfr. Honorius van Autun, Migne, P. L., CLXXII, 407.

1410.

Verder voegt Durandus hierbij nog de doctores, die

door hunne leer de tempel Gods op geestelijke wijze

dragen en stutten, evenals de Evangelisten de troon

van God.

Cfr. Durandus, I, 1, 27.

1411.

Het dak der kerk is de Liefde, die een menigte van
zonden bedekt (1 Petr. 4, 8). Ook kan het de zorg om
het hemelse, d. w. z. het contemplatieve leven, beteke-

nen, verder het mensclijk lichaam, de blinddoek der

Oude Wet en de duisterheid der Schriften. Omdat het

niet, gelijk de muren naar de hemel omhoog streeft,
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maar schuin naar de aa.rde gericht is, betekent het ook

het actieve leven, terwijl de muren het contempla-

tieve leven beduiden. Zie n° 1400 en 1404.

1412.

De leien of pannen, die het dak bedekken en het gehele

gebouw beschutten, zijn de krijgslieden en de vorsten,

die de kerk beschermen tegen de heidenen en tegen alle

vijanden.

Cfr. Durandus, I, x, 36, die het woordelijk aan Sicardus

ontleent.

1413.

De houten zoldering van het kerkgebouw is een beeld,

der predikers, die de Kerk geestelijk verheffen moeten,

terwijl zij tevens het sieraad en de steun der Kerk zijn.

1414.

De vloer der kerk heeft volgens Durandus, die weer op

Beleth, Sicardus en Honorius steunt, de volgende be-

tekenis : het is óf de grondslag van het Geloof, óf het

zijn de armen in hun vernedering óf het volk, door

welks arbeid de Kerk gesteund wordt. Zie ook N° 1385.

Cfr. Durandus, I, 1, 28.

1415.

Een vreemde, nog niet geheel verklaarde verschijning

in veel Franse en Italiaanse kerken der Middeleeuwen

is het Labyrinth. Dit is een gewoonlijk in de vloerbe-

kleding aangebrachte doolhof. Waarschijnlijk werd dit

als een uitsluitend decoratief gegeven uit de Oudheid

overgenomen. Een der oudste voorbeelden is te vinden

in een kerk uit de 4de eeuw te Orléansville in Noord

Afrika. Hier draagt het midden van de doolhof het

opschrift SANCTA ECCLESIA. Men zou hieruit kun-

628



Het Kerkgebouw

nen afleiden, dat het de moeilijke en gevaarvolle weg

tot de H. Kerk symboliseert. Volgens een andere op-

vatting zou het labyrinth het beeld geweest zijn van de

reis naar het H. Land of van de moeilijke kruisweg des

Heren. De gelovigen volgden het, op hun kniëen krui-

pend, tot in het middelpunt, waarom zij ook chemins

de Jérusalem genoemd werden. Het nog bestaande

labyrinth in de kathedraal van Chartres heette la

lieue, omdat men een uur nodig had om zijn weg op de

knieën af te leggen.

Voorbeelden van nog bestaande labyrinthen zijn te

vinden te Chartres, St. Quentin en Bayeux, en in

Italië te Pavia, Piacenza, Cremona, Brindisi, Lucca,

enz. Vele andere verdwenen. Het labyrinth te Lucca

draagt het volgende bijschrift :

Hic quem Creticus edit Dedalus est Labyrinthus,

De quo nullus vadere quivit qui fuit intus,

Ni Theseus gratis Ariadne stramine iutus.

Cfr. Sauer, 350, Reusens, II, 194 vv. ; Revue de 1’art

chrétien, I, 226. Verdere literatuur bij Sauer.

1416.

De vensters der kerk zijn het beeld der H. Schrift.

Evenals zij regen en wind buiten het gebouw houden,

weert de H. Schrift alles wat schaadt van ons af.

Evenals de ramen het licht der zon binnenlaten, laat

de H. Schrift Gods licht in ons hart binnen.

Cfr. Durandus, I, 1, 24.

1417.

De steunberen en luchtbogen zijn het beeld der zede-

lijke kracht, die ons steunt tegen de bekoring, van de

Hoop, die de ziel nieuw leven en sterkte geeft, van de
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wereldlijke machten, die de kerk verdedigen. Zij zijn

als smekende armen, die zich uitstrekken naar het heil.

1418.

De kerkdeur is het beeld van Christus, die zich zelf

met de naam ostium, deur, heeft aangeduid, de deur,

waardoor alleen slechts de toegang tot de Vader moge-

lijk is (Joh. io, 7 ; 14, 6).

Cfr. Durandus, I, 1, 26.

1419.

Omdat Christus de deur is, wordt ook de tympaan
boven de deuren der Romaanse kerken met het beeld

van Christus versierd. Hij is er omgeven door de man-
dorla en de symbolen der vier Evangelisten, om aan te

duiden, dat slechts door Hem en door Zijn leer de

ingang tot Zijn gemeenschap en Zijn Rijk en tot het

hemelse Jerusalem mogelijk is. Zie N° 179-80.

1420.

De deur als porta duidt ook op de apostelen, omdat
van hen gezegd is : Diligit Dominus portas Sion (Ps. 86,

2). Het woord porta, afgeleid van portare, dragen, leert,

dat wij door de leer der apostelen tot het Geloof, en

door het Geloof tot de eeuwige zaligheid gedragen

worden. Men vergelijke de volgende regels, ontleend

aan een Sequentia de Apostolis :

Hi sunt templi fundamenta, sunt portae, sunt atria,

Sunt bases atque columnae, quibus stat ecclesia !

Wij vinden deze beeldspraak ook reeds bij Augustinus :

Quare sunt... apostoli et prophetae... portae ? Quia per

ipsos intramus in regnum Dei. Praedicant enim nobis,

et cum per ipsos intramus, per Christum intramus
;

ipse est enim ianua. Et cum dicuntur duodecim portae
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Ierusalem et una porta Christus, et duodecim portae

Christus, quia per duodecim portis Christus. (Migne,

P. L„ XXXVII, 1103).

1421.

De deur is verder het symbool der Gehoorzaamheid,

aangezien er geschreven staat : Wilt gij ingaan, zo

onderhoud de geboden (Matth. 19, 17).

1422.

De portieken der gothische kathedralen zijn wel de

meest zinrijk versierde gedeelten dier gebouwen en zij

behoren tot de voornaamste en meest eigen producten

der Christelijke kunst in het algemeen. Vanaf de 12de

eeuw krijgen de portieken hun definitieve vorm. De ei-

genlijke deur of poort bestaat uit een spitsboog, waarvan

slechts het onderste gedeelte de deur is in de eigenlijke

zin. De bovenste helft is een gesloten muurvlak en

leent zich bij uitstek voor het aanbrengen van reliëfs.

Dit vlak heet de tympaan of het hoogveld. Deze tym-

paan is van de eigenlijke deur afgescheiden door de

stenen bovendorpel of latei, die gewoonlijk in het mid-

den ondersteund wordt door een verticale kolom, die de

deuropening in tweeën deelt. Om de tympaan voegen

zich een reeks telkens groter wordende, hol geporfileer-

de en succesievelijk naar voren springende spitsbogen,

de archivolten, die met beeldhouwwerk versierd zijn.

Deze rusten op de schuin vooruitspringende portiek-

wanden, waar gewoonlijk onder iedere archivolt een

groot beeld staat, met voetstuk en baldakijn. Een

soortgelijk beeld versiert de middenpijler onder de

tympaan. De benedenhelft van de portiekwanden

wordt versierd met blinde bogen, medaillons met voor-

stellingen der maanden enz. Soms wordt het geheel
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bekroond door een driehoekige windberg of frontaal.

Sommige kathedralen bezitten drie evengrote por-

tieken naast elkaar aan de westgevel, andere bovendien

nog een of drie aan elke gevel der transsepten
;
ook

komt het voor, dat de middenportiek aan de westgevel

door twee kleinere portieken geflankeerd wordt. Soms,

zoals te Bourges, staan er aan elke kant twee .Ons land

bezit slechts één enkele portiek in deze zin, en wel aan
de zuidzijde van de Maastrichtse St. Servaas. Helaas

wordt deze parel van Maastricht— en van Nederland’s

bouwkunst — door een lelijk en absoluut overbodig

ijzeren hek aan het gezicht onttrokken ! Zie afb. 41-2.

1423.

De versiering dezer portieken is niet willekeurig. Zij

is de draagster van een rijkdom aan gedachten en

verwerkelijkt een scherp omlijnd programma. Als voor-

beeld laten wij hier het schema volgen der westportie-

ken van de Parijse Notre-Dame. Zie de afb. 39-40.

Middenportiek.

Tympaan : Christus als rechter ; voorstellingen van de

opstanding der doden, groepen uitverkorenen en ver-

doemden.
Middenpijler : de zegenende Christus. Daaronder in

kleine reliëfs de zeven vrije kunsten.

In de zes archivolten achtereenvolgens : engelen, pro-

feten, patriarchen, koningen uit het Oude Verbond,

de apocalyptische ruiters.

Deurposten rechts en links : de wijze en de dwaze
maagden.
Portiekwanden : aan elke kant zes grote apostelfiguren.

Onder deze beelden : twaalf deugden en twaalf on-

deugden.
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Tegen de steunberen, die deze portiek insluiten zijn

de Ecclesia en de Synagoge geplaatst.

Portiek aan de noordzijde.

Tympaan : Kroning van Maria
;
Dood van Maria

;

daaronder drie voorvaderen der H. Maagd, koningen

van Israël, en drie profeten, die de komst van haar

Zoon voorspelden.

Middenpijler : Maria met het Goddelijk Kind op haar

arm, daaronder de schepping van Eva en de zondeval.

Tegen de portiekwanden, aan elke kant vier grote

beelden, links de HH. Johannes Baptista, Stephanus,

Genoveva, Petrus ;
rechts Dionysius, twee engelen,

Salomon.
In de vier archivolten achtereenvolgens : engelen met

wierookvaten en luchters, patriarchen, profeten, ko-

ningen.

Deurposten rechts en links : maanden, tekens van de

dierenriem, enz.

Portiek aan de zuidzijde.

Tympaan : Maria, als Sedes Sapientiae. Voorstellingen

uit haar jeugd. Verder Koning Lodewijk VII en Bis-

schop Maurice de Sully als stichters.

Middenpijler : St. Marcellus.

Portiekwanden, rechts : de H. Joahnnes Baptista,

David, Bethsabe, een koning ;
links : de H. Petrus,

Salomon, de koningin van Saba, een koning. Zie verder

N° 1424 w.
Tevens laten wij hier de cyclus volgen, die de portiek

der Maastrichtse St. Servaas versiert. Deze heeft slechts

een enkelvoudige deurzonder middenpijler. Zie afb. 41-2.

Tympaan : de dood der H. Maagd ;
engelen nemen haar
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uit het graf om haar ten Hemel te voeren
;
zij wordt

door Christus gekroond.

Archivolten : de eerste vertoont acht figuren, die dui-

den op de lengendarische verwantschap van St. Ser-

vaas met Christus ; de tweede de twaalf zonen van
Jacob ; de derde koningen uit het Oude Verbond, als

voorvaderen der H. Maagd ; de vierde koningen en
profeten.

Tegen de portiekwanden rechts staan vier grote beel-

den, n. 1. Maria met het Kind, St. Johannes Baptista,

St. Johannes de Evangelist en St. Servaas. Links

Abraham, Mozes, David en nogmaals de H. Johannes
Baptista.

Tegen de zijwanden der voorhal staan links de beelden

van de Synagoge, Abraham, Melchisedech, Elias, Eli-

seus en Isaias
;
rechts Isaak, Jacob, Aaron, Jeremias,

Ezechiel en Daniël. Deze interessante en rijke portiek,

die de naam Bergportaal draagt, dateert uit het eerste

kwart der 13de eeuw en staat sterk onder Franse in-

vloed. Zie verder N° 1424 vv, 1427.

Cfr. De Monumenten van geschiedenis en kunst in de
provincie Limburg. De Monumenten van de gemeente
Maastricht, blz. 339 vv. ; Serv. M. Lejeune O. S. B.,

De legendarische stamboom van St. Servaas in de middel-
eeuwse kunst en litteratuur, Publications de la Société

Historique et Archéologique dans le Limbourg, LXXVII
(1941), p. 299 vv.

;
Jhr. Dr. E. v. Nispen tot Sevenaer,

Beschouwingen over het XHIe-eeuwsch portaal der St.

Servaaskerk te Maastricht, Publications, LXX, (1934),

p. 91 vv.

1424.

De portiekversieringen in hun geheel zijn een monu-
mentale weergave der Concordia veteris et novi testa-

menti, verder uitgewerkt tot een Coadunatio Ecclesiae
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ex utroque Testamento, een voortkomen der Kerk uit

de beide testamenten, waarbij dan Maria de H. Kerk

personifieert. Als zodanig vormen de portieken een

theologische summa, die de gelovige geheel de leer der

verlossing voor ogen stelt vóór hij het heiligdom bin-

nentreedt. Zie n° 1427.

1425.

Deze rijke en doctrinaire cyclen zijn natuurlijk de

vrucht ener gestadige ontwikkeling. De oudste versie-

ring van de tympaan bepaalt zich tot een kruis of

een voorstelling van het Lam Gods, later soms door de

evangelistensymbolen omgeven (S. Ambrogio te Mi-

laan). De volgende stap is dan het beeld van Christus

zelf, tronend en zegenend, omgeven door de vier dieren .

de Majestas Domini. Ook van dit veel voorkomende

motief bezit ons land maar één voorbeeld, toevalliger-

wijze wederom aan de St. Servaaskerk te Maastricht.

Zie afb. 3. Zie verder N° 179-80.

1426.

Een voorbeeld van een Laatste Oordeel als tympaan-

vulling zagen wij reeds in N° 1423- Dit is het algemeen

gangbare type. Het gehele vlak is in drie horizontale

banen verdeeld. In het bovenste, driehoekige vak

troont Christus als rechter, Zijn wondtekenen en lij-

denswerktuigen tonend. Naast Hem zitten of knielen

Maria en Johannes de Doper, (soms Johannes de Evan-

gelist) . In de daaronder liggende baan worden de zaligen

naar Abraham’s schoot en de verdoemde naar de hel

verwezen, door een tussen beide groepen staande engel.

In de derde baan tenslotte zien wij de gestorvenen uit

hunne graven verrijzen. In de archivolten vinden de

patriarchen, profeten, apostelen, martelaren en andere

koren der Heiligen, ofwel engelengroepen een plaats.
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1427.

Wanneer Maria, de hoofdfiguur der portiekversieringen

wordt, vervult zij de rol van Sponsa Christi, de mystie-

ke Bruid van Christus, en is als zodanig de personifica-

tie der H. Kerk. Zij is dan meer een symbolische dan

een historische gestalte. Als zodanig neemt zij dan ook

veelvuldig Christus’ plaats tegen de middenpijler der

voornaamste portiek in en vertreedt er, als nieuwe

Eva, de kop der slang. Vandaar dan ook, dat in haar

nabijheid vaak de schepping der eerste Eva en haar

zonde wordt afgebeeld. Zie N° 1423. De Maastrichtse

Bergpoort is een voorbeeld van een portiek met het

Maria-Ecclesia motief als leidende gedachte.

1428.

Aanvankelijk vinden wij slechts weinig Heiligen in de

portaal-cyclen afgebeeld. Naast Maria, de apostelen,

en onder hen vooral Petrus en Johannes de Evangelist,

benevens Johannes de Doper, komen meestal slechts

de kerkpatronen en de plaatselijk vereerde Heiligen

voor. Om bij de genoemde voorbeelden te blijven, te

Parijs ontmoeten wij, naast de algemeen voorkomende

figuren, Genoveva, Dionysius, Marcellus en Stephanus ;

te Maastricht Servatius. Zie N° 1423.

1429.

De consoles, die de grote beelden der portiekwanden

dragen zijn gewoonlijk versierd met figuurtjes van

mens of dier, die samenhangen met de voorgestelde

persoon. Christus staat op aspis en basilisk, Mozes op

het gouden kalf. De console, waarop Balaam staat, is

te Chartres versierd met de ezelin, die van de koningin

van Saba wordt gevormd door een gehurkte neger met
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de schatten van Ophir. Door de consoles heeft men de

verdwenen beelden der noorderportiek van de Parijse

Notre-Dame met zekerheid kunnen identificeren. Te

Maastricht staat Abraham op een ram, Johannes de

Evangelist op een adelaar, Johannes de Doper op de

koppen van Herodes en Herodias, enz.

1430.

In de latere Middeleeuwen wijkt men van het strenge

iconografische schema der vroegere eeuwen af en treft

men allerlei andere episoden uit Christus leven en uit

Zijn lijden aan, die men in de oudere voorbeelden

nimmer tegenkomt. Verder wordt veel meer plaats

ingeruimd aan de Heiligen.

1431.

Dat men het Laatste Oordeel bij voorkeur aan de

Westzijde, de avondzijde, der kerken afbeeldt, zowel

uitwendig aan de portieken als inwendig op glasramen

en muurschilderingen, hangt wellicht samen met het

feit, dat de jongste dag de avondstond der schepping is

en het einde van de geschiedenis der mensheid. De

liturgie gedenkt de Oordeelsdag immers ook aan het

einde van het kerkelijk jaar, bij de avondstond der

natuur, als de herfst in de winter overgaat.

1432.

Dat de tekens van de dierenriem, de maanden, de vrije

kunsten een plaats vinden aan de portieken in het

kader der verlossingsgeschiedenis mag ons niet verwon-

deren. Al deze dingen toch zijn voor de mens middelen,

hem door de Schepper geschonken, om tot zijn enige

einddoel te komen. Zie ook N° 1326.
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1433.

In deze zin zijn ook de wijze en dwaze maagden, die wij

zo veelvuldig aan de portieken afgebeeld zien, een
waarschuwing en een aansporing om de middelen tot

het bereiken van het einddoel in gebed en waakzaam-
heid te gebruiken, opdat wij op het uur, dat de Bruide-
gom komt, Hem met brandende lampen tegemoet
kunnen gaan.

1434.

De krypte, krocht of onderkerk is het symbool van het
beschouwende leven, dat de eenzaamheid zoekt, en het
drukke verkeer met de mensen vlucht.

1435.

De sacristie is een beeld van de maagdelijke schoot van
Maria. De priester treedt, met de gewijde paramenten
bekleed, uit de sacristie te voorschijn, evenals God de
Zoon in het kleed Zijner menselijke natuur uit de zui-

vere schoot Zijner moeder te voorschijn trad.

143C.

Door Honorius van Autun, Gemma animae, i, 149,
wordt op de kruisgang of kloostergang (claustrum)
geheel de symboliek van het atrium overgedragen.
Zie N° 1384.

Cfr. Migne, P. L„ CLXXII, 590.

1437.

De hoog oprijzende kerktoren is volgens Honorius het
symbool der luide prediking, die naar de Hemel wijst,

of van de kerkelijke waardigheidsbekleders, die met de
prediking belast zijn.

Cfr. Honorius van Autun, Gemma animae, I, 144, Migne,
P. L„ CLXXII, 589.
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1438.

Daarnaast ziet men de toren als een symbool der

H. Kerk en der H. Maagd. Deze beeldspraak komt
reeds voor in de Pastor Hermae, de Clavis Melitonis en

bij Petrus van Capua. Men bedenke ook hoe Maria in

de lauretaanse litanie Turris Davidica en Turris

eburnea, toren van David en ivoren toren genoemd
wordt.

1439.

Durandus ziet een defensief karakter in de torens der

kerken
;
volgens hem zijn het de predikers en de prela-

ten der Kerk, want deze zijn munimen et defensio eius,

haar beschermers en verdedigers.

Cfr. Durandus, I, i, 21.

1440.

De ronde bal of appel onder het kruis op de toren

vermaant ons, dat het katholieke Geloof in zijn vol-

komenheid en integriteit moet worden verkondigd en

beleefd, aangezien hij, die hierin te kort schiet, verloren

gaat.

Cfr. Durandus, I, i, 23 ;
Sicardus, I, 4, Migne, P. L.,

CCXIII, 24.

1441.

Het kruis, als bekroning van het geheel, toont aan,

dat de prediker tevergeefs predikt, als niet het geloof

aan een middelaar hem ter zijde staat. Tevens ver-

maant het, dat men slechts roemen moet in het Kruis

van Christus.

1442.

Ook de haan op de toren is een symbool van de predi-

ker. Zoals de weerhaan zich steeds tegen de wind in
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keert, keert de prediker zich tegen oproerigen en weer-

spannigen en tegen de vijanden der Kerk. Verder

vergelijke men de rijke symboliek, die eigen is aan de

haan. Zie N° 1825.

Cfr. Durandus, I, 1, 22.

1443.

De symboliek der klokken is een soortgelijke. Ook zij

zijn het beeld der predikers, die de gelovigen oproepen

tot het geloof. Het gelui der klokken is de leer, die de

predikers verkondigen.

Cfr. Durandus, I, 4, 2.

1444.

De ritus der klokkenwijding noemt de klank der klok-

ken een voorbehoedmiddel tegen de verderfelijke in-

vloed der boze geesten. Hij vermaant de gelovigen

elkander op te wekken en aan te sporen in de strijd, om
zodoende te komen tot de overwinning. Hij waar-

schuwt hen, als de vijand het land binnenvalt, hij

breekt de kracht der stormen en hagelvlagen en houdt

de bliksem verre. Tevens roept hij de gelovigen op om
zich te scharen onder de banier van het Kruis. De
klokkentonen worden vergeleken met de klanken der

zilveren trompetten uit het Oude Verbond, die het

Joodse volk opriepen tot het offer. Gelijk trompet-

geschal in het legerkamp de soldaten bijeenroept voor

de strijd, zo wekken ook de klokken de gelovigen op
tot strijd tegen de boze vijand.

Cfr. Durandus, I, 4, 3.

1445.

De klank der klokken herinnert ons aan de stem der

profeten, gelijk de klank der klokken de komst van de
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bisschop of de priester uit de sacristie voor het opdra-

gen van het H. Offer voorafgaat, voorspelden de pro-

feten de komst van Christus uit Maria’s schoot. Zie

n° 1435-

Cfr. Durandus, IV, 6, 15.

1446.

Het klokgelui, dat weerklinkt bij naderend onweer, bij

begrafenissen en processies is het trompetgeschal, dat

de boze vijand op de vlucht jaagt.

1447.

Het volksgeloof wilde, dat het klokgelui tegen de ge-

varen van het onweer beschermde zover het te horen

was. Men vindt dit veelvuldig tot uitdrukking gebracht

in opschriften. Zo lezen wij b. v. op een klok te Haarlem

uit 1375 :

Maria es minen name.
Min luut moet Gode sine bequame ;

Van tempeeste behoet God al

Alsoo varre als me min luut hooren sal.

Cfr. v. Wijk, 35.

1448.

Het opschrift ener Mariaklok te Ommen uit het begin

der 16de eeuw luidt aldus :

Maria is mijn name
mijn gelut sy gode bequame
den levendigen rop ick

de doden bescrey ick

hagel ende donder wersta ick.

Cfr. Ibid.

21 S. 641
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1449.

De hardheid van het metaal, waaruit de klok gegoten

is, verbeeldt de sterkte van de geest des predikers.

Cfr. Durandus, I, 4, 5.

1450.

Als de laatste dagen voor Pasen de klokken zwijgen,

herinnert ons dat aan het zwijgen der apostelen bij

Christus’ veroordeling.

Cfr. Honorius van Autun, Gemma animae, III, 88 en 134,

Migne, P. L., CLXXII, in, 679; Beleth, 100, 536;
Durandus, VI, 72, 5.

1451.

Volgens Durandus verbeelden de kleppers en ratels,

die gedurende die tijd de taak der klokken overnemen,

de vrouwen, die in tegenstelling met de apostelen de

Meester niet verloochenden, maar Hem volgden tot

op de top van de kruisberg.

Cfr. Durandus, VI, 72, 5.

1452.

De klepel der klok verbeeldt de tong van de leraar,

die, met wetenschap versierd, de beide Testamenten,

door de wanden der klok voorgesteld, vertolkt.

Cfr. Durandus, I, 4, 5.

1453.

De balk, waaraan de klok hangt, herinnert ons aan de

balk des kruises, waaraan de Verlosser hing.

Cfr. Durandus, I, 4, 7 ; Sicardus, I, 13, Migne, CCXIII, 54.

1454.

Het klokketouw is een beeld der H. Schrift. Gelijk dit

koord met de handen in beweging gebracht moet wor-
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den, zo moet ook het woord der H. Schrift ons tot daden

aansporen en door ons gedrag bevestigd worden.

Evenals de H. Schrift nu eens van verhevene zaken dan

weer van alledaagse dingen spreekt, zo gaat het klok-

ketouw op en neer bij het luiden. De priester trekt het

geestelijke klokkekoord naar beneden, als hij uit het

contemplatieve leven naar het werkende neerdaalt.

Het stijgt vanzelf weer omhoog, als zijn geest zich

wederom in beschouwing verheft. Hij trekt het touw

neer, wanneer hij de H. Schrift uitlegt naar de letter,

die doodt, maar het stijgt weer, als zijn uitlegging is

naar de geest, die levend maakt.

Cfr. o. a. Sicardus, I, 13, Migne, CCXIII, 54.

1455.

De ambo, de plaats waarvan Christus’ woord verkon-

digd wordt, herinnert aan de berg, waar de Verlosser

predikte. Deze betekenis gaat natuurlijk ook op de

preekstoel over.

1456.

De Bisschopstroon staat op een verhoging in het koor.

Dit is, zegt Honorius, omdat de Bisschop toezicht moet

houden over het volk en het tevens te behoeden heeft,

evenals de wijngaardenier zijn wijngaard vanaf zijn

hoge wachtpost overziet en behoedt.

Cfr. Honorius van Autun, Gemma animae, I, 13 ; I, 183,

Migne, P. L., CLXXII, 548, 600.

1457.

Volgens Durandus zijn de schilderingen en de orna-

menten in de kerk de boeken en geschriften, waaruit de
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leken lezen. Picturae et ornamenta ecclesiae sunt lai-

corum lectiones et scripturae.

Cfr. Durandus, I, 3, 1.

1458.

Worden Heiligenfiguren in de kerkversiering opgeno-
men, dan krijgen in de regel de mannelijke Heiligen

een plaats aan de zuidzijde der kerk, de vrouwelijke
aan de noordzijde. Daarenboven wordt het Maria-
altaar, indien het niet in de middelste kapel van de
kooromgang opgesteld wordt, eveneens aan de noord-
zijde der kerk geplaatst. Het noorderportaal is gewoon-
lijk ook het O. L. Vrouwe-portaal.

1459.

Bij de kerkwijding beschrijft de bisschop op de met as

bestrooide kerkvloer diagonaalsgewijse het Griekse en
het Latijnse alphabeth, van de epistelkant naar de
evangeliekant en terug. Op de eerste plaats betekent
dit dat alle volkeren verenigd zijn in de Kerk van
Christus. Vervolgens, dat de geloofsleer van het Joden-
dom naar het heidendom is overgebracht en aan het
einde der tijden weer tot het Jodendom zal terugkeren.

1460.

De doopvont behoort een plaats te krijgen aan de
noordkant van het kerkgebouw, de kant der heidenen.
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II

HET ALTAAR

1461.

Het altaar is het symbool van Christus. Volgens Ruper-

tus van Deutz overtreft het altaar al het overige in de

kerk in waardigheid en verhevenheid, evenals Christus

dat doet in het mystieke lichaam der Kerk.

Cfr. Braun, Der Christliche Altar, I, 751.

1462.

Volgens Sicardus is Christus, de steen zonder hulp

van mensenhanden uit de berg gehouwen (Dan. 2, 34),

de vaste steen, het altaar, waarop wij onze gebeden

opstapelen, die wij besluiten met de woorden « door

Jesus Christus, onze Heer », het altaar, waarop wij het

Lam slachten en het lichaam Christi bereiden, door

welke spijziging wij met Christus als vele ledematen

tot één Lichaam, en als vele stenen tot één Altaar

worden.

Cfr. Ibid.

1463.

Durandus noemt het altaar het symbool van Christus,

zonder wie niets aan de Vader wordt opgedragen, dat

Hem welgevallig is.

Cfr. Durandus, I, 2, 4.
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1464.

Het altaar als symbool van Christus vinden wij bij tal-

loze schrijvers terug. Eusebius gebruikt het wanneer
hij spreekt over de inwijding der Basilica van Tyrus
(314). Wij vinden het in het pseudo-ambrosiaanse ge-

schrift De Sacramentis. Al de vroeg-middeleeuwse li-

turgisten herhalen het : Honorius, Gemma animae, I,

134 ;
Rupertus van Deutz, De officio divino, V, 30 ;

Sacramentarium 10 ; Sicardus, Mitrale, I, 3 ; Duran-
dus, I, 2, 4.

1465.

Johannes Chrysostomus noemt het altaar de kribbe
des Heren.

Cfr. Migne, P. G., XLVIII, 753 ; XCV, 389. Braun, o. c.

I. 752-

1466.

Amalarius en Durandus vergelijken het altaar met de
tafel van het Laatste Avondmaal.
Cfr. Amalarius. De eccles. offic., III, 21 ; Durandus, 1 , 2, 5.

1467.

St. Thomas vergelijkt het altaar met het Kruis van
Christus : Altare est repraesentativum crucis ipsius, in

qua Christus in propria specie immolatus est. Amala-
rius gebruikt hetzelfde beeld.

Cfr. S. Thomas Aquinas, Summa Theol. 3, qu. 83, art. 1,

ad 2 ; Amalarius, De Eccles. offic. III, 25.

1468.

In het Oosten wordt reeds in de 5de eeuw het altaar

vergeleken met Christus' H. Graf. In het Westen komt
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dit beeld eerst tegen het einde der Middeleeuwen voor.

De altaardwalen zijn de grafdoeken.

Cfr. Braun, o. c., I, 753.

1469.

Beda spreekt van de H. Kerk als van een groot altaar,

waarop allerwegen aan God offers van lof en aanbid-

ding gebracht worden.

Cfr. Beda, De templo Salomonis, c. 22, bij Braun, o. c.

1470.

Bruno van Segni, en na hem Sicardus en Durandus,
vergelijkt het menselijk hart met een altaar. Op het

hart als altaar voltrekt zich het offer aan God : sacri-

ficium Deo spiritus contribulatus. Wij vieren er de
gedachtenis van het Lichaam en Bloed Christi. Van
dit altaar stijgen de gebeden ten hemel. Evenals relie-

ken in het altaar berusten, zo dragen ook wij relieken

in het hart, als wij aan de Heiligen denken en hen
vereren en navolgen. Soortgelijke gedachten komen
reeds bij Lactantius en Origenes voor.

Cfr. Bruno van Segni, Tractatus de Sacram. Eccl., Migne,
P. L., CLXV, 1098 ; Sauer, 156.

1471.

St. Augustinus vergelijkt het Geloof met een altaar.

Gebed noch offer zijn Gode welgevallig, als ze niet door
zuiver Geloof gedragen worden en daarop als op een
altaar neergelegd zijn.

Cfr. S. Augustinus, De sermone Domini in monte, I, 27.

1472.

De altaarmensa is het beeld der H. Schrift. Deze moet
opgesteld staan in onze geest, opdat wij het brood van
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het goddelijke woord daarvan af kunnen nemen. Is

dat niet het geval, dan wordt het woord van Jeremias

van toepassing : Petierunt parvuli panem, et non erat

qui frangeret eis. De kinderen vroegen om brood,

maar er was niemand, die het hun breken zou (Thren,

4 . 4)-

1473 .

De altaardwalen zijn een beeld van de klederen van
Christus. Dit blijkt uit de altaarontbloting tijdens de

Goede Week, waarbij gebeden wordt « super vestimen-

tum meum miserunt sortem ».

1474 .

De altaardwalen zijn tevens een beeld der lijkdoeken,

waarmede Jozef van Arimathea het lichaam des Heren
omhulde. Zie ook n° 1491.

1475 .

De vijf wijdingskruisjes in het midden en op de vier

hoeken van de mensa of de altaarsteen verzinnebeelden

de vijf H. Wonden van Christus. Het middelste is de

zijdewond.

Cfr. Durandus, I, 7, 31.

1476 .

Ook wijzen zij erop, dat de vier werelddelen door

Christus’ kruisdood verlost werden. Het vijfde kruisje

in het midden herinnert er aan, dat Christus stierf te

Jerusalem, het middelpunt der wereld (Jer. 5, 5 ;
zie

ook Dante, Inferno, 34, 112 vv.).

1477 .

De relieken, in de altaarsteen besloten, zijn de voor-

beelden, die ons opwekken tot navolging en die wij in
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ons hart moeten dragen. Behalve deze voorbeelden

moeten wij het geloof in de H. Drievuldigheid steeds

in ons hart levendig houden. Dit laatste wordt door de

drie wierookkorrels, die met de relieken in het sepul-

chrum worden besloten, verzinnebeeld.

Cfr. Durandus, I, 7, 25.

1478.

De altaartreden worden vergeleken met de trappen

der volmaaktheid.

Cfr. Huysmans, Cath. 183.

1479.

Tevens kunnen de altaartreden het symbool zijn der

apostelen en martelaren, die hun bloed voor Christus

vergoten hebben.

1480.

De epistelzijde van het altaar is het symbool van het

Jodendom, de evangeliekant die van het Heidendom.

Est ratio cur pars altaris dextera missae

Principium finemque tenet, mediumque sinistra,

Dextera Iudaeos, gentiles leva figurat.

Coepit ab his, defertur ad hos, refertur ad illos

Nostra fides et erunt omnes in fine fideles.

Dit is de reden, waarom aan de rechterkant van het

altaar het begin en het einde der Mis plaats vindt en

het middendeel aan de linkerzijde. Het rechtse deel

verbeeldt de Joden, het linkse de Heidenen. Ons

Geloof begon bij genen, werd vervolgens overgebracht

naar dezen, doch zal terugkeren naar de Joden, en aan

het einde der tijden zullen allen één zijn in het Geloof.

Cfr. Durandus, IV, 23, 2.
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III

DE H. VATEN EN
ALTAAR BENODIGDHEDEN

1481.

De kelk is het graf van Christus, de pateen is de steen,

die voor de opening van het graf gerold werd, de corpo-
raal is de lijkwade, waarin Jozef van Arimathea het

lichaam van de Zaligmaker wikkelde. Dit beeld, dat
reeds voorkomt bij Rhabanus Maurus en Hildebert
van Tours, vinden wij in de 18de eeuw terug in de
geschriften van Paus Benedictus XIV.
Cfr. Honorius van Autun, Gemma animae, I, 47, Migne,
P. L., CLXXII, 558 ; Durandus, IV, 30, 31 ; Benedictus
XIV, Comm. de SS. Missae Sacrificio, I, c. 31, p. 50.

1482.

Op oudere kelken komen veelvuldig de volgende sym-
bolische voorstellingen voor : de offers uit het Oude
Verbond, die de voorafbeelding zijn van het Kruisoffer

(zie N° 601 vv.), het Lam Gods, het Laatste Avond-
maal, de vier Evangelisten of hun symbolen, de vier

paradijsstromen als typen der vier Evangelisten te-

samen met de Salvator Mundi, de vier kardinale deug-
den, enz.
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1483.

De kelk kan ook het lichaam of de menselijke natuur

van Christus verbeelden. Is zij van goud, dan herinnert

zij aan de schatten van wijsheid de Godmens eigen, is

zij van zilver, dan herinnert zij aan Zijn reinheid en

onschuld, is zij van tin, een metaal, dat tussen zilver

(reinheid) en lood (zwaarte van de zondenlast) instaat,

dan herinnert zij eraan, hoe de Verlosser de zonden en

het lijden van de mens op zich nam.

Cfr. Durandus, I, 3, 44 v.

1484.

De pateen is het symbool van het kruis, waarop
Christus’ lichaam rust.

Cfr. Sauer, 199.

1485.

Verder is zij het symbool van het hart van de Christen,

vervuld van liefde, en wijd openstaande om de Ver-

losser te ontvangen.

1486.

De ciborie, die het Lichaam van Christus bevat, is een

beeld van de moederschoot der H. Maagd.

Cfr. Durandus, I, 3, 25.

1487.

Eveneens is zij, als de kelk, een beeld van het H. Graf.

Zie N° 1481.

1488.

De lunula, die in de monstrans de H. Hostie draagt,

heet in de 15de eeuw Melchisedech. Dit vindt waar-

651



Zevende Boek : Het Kerkgebouw

schijnlijk zijn oorzaak in het feit, dat Melchisedech
gewoonlijk afgebeeld werd met een Hostie in de hand.

1489.

De symboliek der ampullen is volgens Durandus de
volgende : de wijnampul is een beeld van hen, die
dronken zijnde van de H. Geest, ook anderen dronken
maken. De waterampul is een beeld van de leraar, ver-
zadigd van de wateren der ware wijsheid en vervuld
van levende wateren.

Cfr. Durandus, IV, 30, 24.

1490.

Dat het corporale vergeleken wordt met de grafdoeken
van Christus, mag ons niet verwonderen. Wordt de
H. Hostie op het corporale neergelegd, dan betekent
dat de Graflegging.

Cfr. Honorius van Autun, Sacram. 87, Migne, P. L.,
CLXXII, 792 ;

Sicardus, 3, 6, Migne, P. L., CCXIII, 120 .

1491.

Ook de altaardoeken worden met de grafdoeken van
Christus vergeleken. Is immers het altaar het beeld
van Zijn lichaam, dan ligt ook deze symbolische be-
tekenis voor de hand. Zie N° 1474.

1492.

Volgens Durandus zijn de witte linnen altaardwalen
een beeld van de menselijke natuur van de Verlosser
en van Zijn lichaam.

Cfr. Durandus, I, 2, 14.

1493.

Tevens worden zij met de windselen vergeleken, waarin
het Christuskind in de kribbe gewikkeld was.
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1494.

Het altaarkruis tussen twee kaarsen toont ons aan hoe

Christus in de Kerk als bemiddelaar tiissen Jodendom

en Heidendom staat, hen als de ware hoeksteen vereni-

gend.

Cfr. Innocentius III, II, 21 ;
Durandus, I, 3, 31.

1495.

Volgens Honorius van Autun houdt het altaarkruis

steeds het christenvolk Christus’ lijden voor ogen.

Tevens is het een vermaning het vlees met zijn gebre-

ken en begeerten te kruisigen.

Cfr. Honorius van Autun, Gemma Animae, I, 135, Migne,

CLXXII, 587.

1496.

De altaarluchters symboliseren de goede mening, die

de goede werken vergezellen. Verder de goede werken

zelf, die als een licht niet onder de korenmaat, maar op

de luchter geplaatst worden.

Cfr. Durandus, I, 2, 9.

1497.

De luchter op zichzelf symboliseert Christus, die iede-

re mens, die in de wereld komt, verlicht.

Cfr. Sicardus, I, 13, Migne, P. L., CCXIII, 51.

1498.

Ook Hugo van St. Victor ziet de luchter voor een

beeld van Christus aan. Zijn menselijke natuur straal-

de immers in het licht der Godheid ; Zijn licht liet de

zondaar beseffen in welk een duisternis hij begraven

ligt. Gelijk de luchter in de H. Tent van het Oude Ver-
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bond uit het reinste goud geslagen was, zo is Christus

door Zijn Lijden tot de glorie der Verrijzenis gekomen.

De schacht van de luchter is de Kerk, het Lichaam

Christi, in voor- en tegenspoed omhooggericht naar het

licht van God.

Cfr. Hugo van St. Victor, Miscellanea, II, 2, 5.

1499.

Lichtkronen, in het heiligdom opgehangen, vermanen

ons, dat slechts zij, die met ijver God dienen, de kroon

des hemels en van het hemelse licht deelachtig worden.

Verder betekenen zij het Hemelse Jerusalem, ad cuius

figuram facta videntur, welks gestalte zij veelvuldig

nabootsen. De oude benaming voor deze luchters is

rota.

Cfr. Honorius van Autun, Gemma animae, I, 141, Migne,

P. L„ CLXXII, 588.

1500.

De kaars is een beeld van Christus. De was is het

zuivere vlees van de Verlosser, geboren uit een Maagd,

de pit is de ziel van de Godmens, het licht der kaars is

Zijn Godheid.

1501.

« De kaarsen worden bij de H. Diensten ontstoken,

niet zozeer om de duisternis te verdrijven, meestal

immers is het reeds dag, maar als een teken van blijd-

schap, en om in het stoffelijke licht een beeld te geven

van het ware Licht, Christus ».

Cfr. Benedictus XIV, Commentarius, 142.

1502.

De kaars is een beeld van de Rozenkrans. De was her-
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innert aan de blijde geheimen, de vlam aan de droevige

geheimen, het licht aan de glorierijke geheimen.

Cfr. Koendcrs, I, 396.

1503.

De dodenlantaarn, die in sommige streken op de kerk-

hoven brandt, herinnert aan de woorden van de litur-

gie der overledenen : et lux perpetua luceat eis, en het

eeuwige Licht verlichte hen.

1504.

De pax-tafel, die oudtijds onder de H. Mis aan de gelo-

vigen rondgereikt werd om haar te kussen, heet in het

Latijn : osculum, osculatorium, deosculatorium, tabel-

la, tabula pacis, instrumentum pacis, asser ad pacem,

pax, paxilla, paxillum. Een oudere Nederlandse bena-

ming is Paes-berd.

Cfr. Benedictus XIV, De Sacrif. Missae, I, 419 ;
Reusens,

II, 447-

1506.

Het kussen, dat in de plaats van een lezenaar gebruikt

werd om er het missaal op te leggen, is een beeld van

het godvruchtige en ontvankelijke hart, dat gaarne de

indruk van het goddelijke opneemt en dat zich aan het

juk des Heren en aan de hemelse voorschriften onder-

schikt.

Cfr. Durandus, IV, 11, 4.

1507.

Wanneer de lezenaar de vorm heeft van een arend,

brengt Durandus dat in verband met het psalmwoord :

Et volavit super pennas ventorum. Hij vloog op de

wieken der winden (Ps. 17, 11).

Cfr. Durandus, IV, 24, 20.
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1508.

De steeds brandende Godslamp wordt door Honorius
van Autun vergeleken met het steeds in de christelijke

gemeente werkzame licht van de H. Geest. Ecclesia

iugi lumine lucernae illuminatur et Ecclesia Christi

lumine Spiritus Sancti semper illustratur.

Cfr. Honorius van Autun, Gemma animae, I, 137, Migne,
P. L„ CLXXII, 587.

1509.

« Gelijk de wierook in het vuur van het wierookvat
zoete geuren verwekt en omhoogzendt, zo geuren de
goede werken of de gebeden door de liefde ingegeven
heerlijker dan alle reukwerken.

»

Cfr. Durandus, IV, 6, 6.

1510.

« Dirigatur oratio mea sicut incensum in conspectu tuo.

Moge mijn gebed opstijgen tot voor Uw aanschijn gelijk

wierook. Ps. 140, 2. De Engel, (Christus), staande voor
het altaar (Zijn Kerk), met in Zijn hand een gouden
wierookvat (Zijn onbevlekt Lichaam), gevuld met het

vuur (de liefde)
;
Hem werden gegeven (door de gelovi-

gen) veel wierookkorrels (gebeden) opdat Hij ze aan
Zijn Vader zou opdragen. » (Apoc. 8).

Cfr. Durandus, IV, 8, 1.

1511.

De wierook is een beeld van het gebed. Hij stijgt om-
hoog en verkwikt door zijn geur.

Cfr. Durandus, IV, 8, 2.

1512.

Dit zelfde beeld vinden we o. a. ook bij Rhabanus
Maurus : thus devotio orationis, en in de 13de eeuwse
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Distinctiones monasticae : ...vas notatur mens pia

;

thure preces, igne supernus amor.

(Het wierookvat betekent de vrome geest, de wierook
de gebeden, het vuur de hemelse liefde).

1513.

Het wierookvat met wierook betekent het Lichaam van
Christus vol zoete geur, de gloeiende kolen zijn de

H. Geest, de wierook de geur van Zijn goddelijke in-

werking.

Cfr. Durandus, IV, 6, 6.

1514.

Het wierookvat is een beeld van het mensenhart, dat

naar boven geopend moet zijn om te ontvangen, en dat

beneden gesloten is om te bewaren. Het bevat het vuur
der liefde en de wierook van de godsvrucht of van het

gebed, terwijl de rook het beeld is van de goede werken,

die omhoog streven.

Cfr. Durandus, Ibid., en IV, 8, 3.

1515.

Een wierookvat te Rijssel, door Renier de Huy, is

bekroond met een voorstelling der drie jongelingen in

de vuuroven. De rook, die langs hen omhoogstijgt, is

hun gebed, gelijk een opschrift getuigt.

Cfr. Reusens, II, 440 ;
Male, II, 20,

1516.

Het wierookscheepje vermaant ons, dat wij door het

gebed, de wierook, uit de wijde en gevaarlijke zee van
deze wereld trachten te varen naar het hemelse vader-

land.

Cfr. Durandus, IV, 8, 3.
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IV

DE PARAMENTEN

1517.

De paramenten of geestelijke gewaden worden verge-

leken met de wapenrusting, die de priester aangordt

om te strijden tegen de boze geesten, contra spiritualia

nequitiae (Ephes. 6, n).

Cfr. Durandus, III, X, 4.

1518.

De amict beduidt de kuisheid van hart en lichaam,

quia et renes et pectus ambit et tegit, omdat zij zowel

de nieren als de borst omgeeft en beschermt.

Cfr. Durandus, III, 2, 1 ; Braun, Gewandung, 710 v.

1519.

Bij de subdiakenwijding zegt de Bisschop : Accipe

amictum, per quem designatur castigatio vocis. Ont-

vang de amict, waardoor de zuivering der stem beduid

wordt.

1520.

De amict, door de priester op het hoofd gelegd, is het

beeld van de galea salutis, de helm des heils, als onder-

deel der wapenrusting Gods (Ephes. 6, 17).
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1521.

Tevens is de amict een beeld van de blinddoek, waar-
mede de soldaten Christus’ ogen bedekten.

Cfr. Durandus, III, 2, 3.

1522.

De albe bedekt met haar blanke reinheid de ledematen
van de priester geheel. Zij vermaant hem, dat er niets

onnuttigs en losbandigs in zijn leven zij.

Cfr. Durandus, III, 3, 1 ; Braun, Gewandung 712, v.

1523.

De albe herinnert aan het witte spotkleed van Christus.

Cfr. Durandus, III, 3, 5.

1524.

De albe vermaant de geestelijken met St. Paulus’

woord : Induite novum hominem, qui secundum Deus
creatus est in iustitia et sanctitate veritatis. Trekt de
nieuwe mens aan, die naar Gods beeld geschapen is

in ware gerechtigheid en heiligheid (Ephes. 4, 24).

Cfr. Durandus, III, 3, 6.

1525.

De cingel vermaant, dat ’s priesters zuiverheid, de albe,

door geen prikkel der onreinheid ontbonden worde.

(Men zie ook het gebed, dat de priester bij het aanleggen
van de cingel bidt).

Cfr. Durandus, III, 4, 1 ; Braun, Gewandung, 713 v.

1526.

De cingel verbeeldt de gesel, waarmede Pilatus Chris-

tus deed geselen.

Cfr. Durandus, III, 4, 6.
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1527.

De stola is een beeld van het lichte juk des Heren. Dit

komt ook voor in de wijdingsliturgie : Accipe iugum

Domini, iugum enim eius suave est et onus eius leve.

Cfr. Durandus, III, 5, 1 ;
Braun, Gewandung, 716 v.

1528.

De diaken draagt de stola over de linkerschouder, om-

dat hij in dienst moet staan zowel van het geestelijke

als van het tijdelijke, en daarbij behoort zijn rechter-

hand vrij en onbelemmerd te zijn.

Cfr. Durandus, III, 5, 4 v.

1529.

De stola verbeeldt het koord, waarmede Jesus aan de

geselkolom gebonden werd.

Cfr. Durandus, III, 5, 7.

1530.

Bij Rupertus van Deutz is de stola het beeld der ge-

hoorzaamheid, bij Honorius betekent zij de zuiverheid,

bij Innocentius III de wijsheid en het geduld.

1531.

De manipel is een beeld der boetvaardigheid.

Cfr. Durandus, III, 6, 1 ;
Braun, Gewandung, 714 v.

1532.

Tevens is zij het symbool der goede werken en der

werkzaamheid.

Cfr. Durandus, ibid.
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1533.

Bij de subdiakenwijding zegt de Bisschop : Accipe
manipulum, per quem designantur fructus bonorum
operum. Ontvang de manipel, die de vrucht der goede
werken betekent.

1534.

Zij is een voorafbeelding van de beloning in het
eeuwige leven : venientes autem venient cum exulta-
tione, portantes manipulos suos (Ps. 125, 6).

Cfr. ibid.

1535.

De manipel is de zweetdoek, waarmede de priester het
zweet van de geest afveegt, d. w. z. de traagheid des
harten verdrijft.

Cfr. Ibid.

1536.

De manipel is een beeld van het koord, waarmede
Jesus gebonden werd.

Cfr. Durandus, III, 6, 5.

1537.

Het kazuifel is een beeld der liefde
; deze immers

bedekt een menigte van zonden
; tevens bevat zij alle

voorschriften van de Wet en de profeten. Zo bedekt en
omvat het kazuifel al de andere paramenten.
Cfr. Durandus, III, 7, 1 ; Braun, Gewandung, 718 v.

1538.

In de wijdingsliturgie is het kazuifel een beeld der
liefde : Accipe vestem sacerdotalem, per quam charitas
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intelligitur. Ontvang het priesterlijke gewaad, dat de

liefde betekent.

1539.

Het kazuifel herinnert aan het bruiloftsgewaad, zonder

hetwelk het niet geoorloofd is aan te zitten aan het

bruiloftsmaal van ’s Konings Zoon (Matth. 22, 2 w.).

1540.

Het kazuifel is het beeld der H. Kerk, het kleed van
Christus. De helft voor de borst van de priester betekent

het Oude Verbond, de helft op de rug het Nieuwe. De
ronde onverdeelde vorm van het geheel duidt op de

eenheid der H. Kerk.

Cfr. Braun, Gewandung, 719.

1541.

De beide helften van het kazuifel, voor de borst en op

de rug, herinneren aan de liefde tot God en de liefde tot

de naaste.

Cfr. Durandus, III, 7, 2.

1542.

Het kazuifel vermaant tot dewerken der gerechtigheid

:

sacerdotes tui induantur iustitiam (Ps. 131, 9).

Cfr. Durandus, III, 7, 4.

1543.

Het kazuifel verbeeldt het purperen spotkleed, dat de

soldaten Jesus om hingen.

Cfr. Durandus, III, 7, 5.

1544.

De dalmatiek is het symbool der rechtvaardigheid. Bij

de diakenwijding bidt de Bisschop : Induat te Dominus
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indumento salutis et vestimento laetitiae, et dalmatica
iustitiae circumdet te semper. Moge de Heer U bekle-

den met het gewaad des heils en met het kleed der
blijdschap en moge de dalmatiek der rechtvaardigheid

U steeds omgeven.

1545.

De liturgische kleuren der paramenten beginnen eerst

in de 9de eeuw op te komen, maar het zal dan nog en-

kele eeuwen duren eer de regels daaromtrent hun
definitieve vorm gekregen hebben. Het wit en het rood

komen het eerst in zwang. Het eerste, als symbool van
macht, zuiverheid en onschuld, werd gebruikt op de

feesten van de Verlosser, van de H. Maagd, de engelen,

en van de Heiligen, uitgezonderd de martelaren,

daarenboven nog in de Paastijd. Het rood, symbool der

liefde en van het bloed en de vurige onverschrokken-

heid der martelaren, werd op de feesten dezer laatsten

gebruikt, en bovendien op Pinksteren, het feest der

liefde bij uitstek. In de 12de eeuw komen twee andere

kleuren op : het groen als symbool van de hoop, dat

gebruikt werd tussen Driekoningen en Septuagesima,

op de Zondagen en gewone dagen, waarop niet het

feest van een Heilige gevierd werd, en tussen Pinkste-

ren en de Advent. Het zwart, teken van rouw, bleef

beperkt tot Goede Vrijdag en de Missen der overledenen.

Was het gebruik dezer kleuren aanvankelijk facultatief,

rond 1200 werden zij voor de Latijnse Kerk verplich-

tend. Innocentius III (1198-1216) bespreekt in zijn

geschriften de liturgische kleuren
;
Durandus getuigt,

dat zij door heel de Kerk van het W'esten zijn aange-

nomen (III, 18).

Later voegde men hierbij nog het paars, kleur der

boete, voor de Advent, de Vasten, de quatertemper-
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dagen en de vigilies. De licht-rode (rosé) kleur wordt wel

gebruikt op de Zondag Laetare (Halfvasten). Het

blauw, voor de feesten der H. Maagd, en het geel, voor

de feesten der engelen, toevoegsels van latere datum,

werden door de Congregatie der Riten verboden.

Het goudlaken, goudbrocaat, ofwel goudgele zijde, kan

alle kleuren, behalve het zwart, vervangen.

1546.

Het superpellicium, de superplie, betekent zuiverheid

en kuisheid, of, naar aanleiding der benaming, de

versterving van het vlees.

Cfr. Durandus, III, i, io ;
Braun, Gewandung, 725.

1547.

De superplie verzinnebeeldt om haar kleur de on-

schuld ;
om haar wijdte, waardoor zij de overige kle-

ding bedekt, de liefde, die een menigte van zonden

bedekt.

Cfr. Durandus, III, 1, n.
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V

HET BISSCHOPPELIJK
ORNAAT

1548.

Durandus vat als volgt geheel de symboliek van het

pontificale ornaat samen :

De sandalia herinneren de Bisschop aan de menswor-

ding van Christus en Zijn omwandeling op aarde ;

de amict spoort hem aan, dat hij begeerten en ge-

dachten, keel en tong beteugele ;

de albe, dat hij rein zij van lichaam
;

de cingel, dat hij de drang der lusten in toom houde ;

de stola zij hem een aansporing tot gehoorzaamheid ;

de tunicella vermaant hem te verkeren in het

hemelse

;

de dalmatiek is het symbool van de godsdienst en

van de versterving des vieses ;

de handschoenen herinneren er aan, dat hij ijdele

roem ontvluchten moet

;

de ring, dat hij zijn bruid, de Kerk, behoort te bemin-

nen gelijk zich zelve

;

het kazuifel is de liefde ;

de manipel spoort hem aan om al hetgene,waarin hij

door menselijke zwakheid of door onwetendheid te

kort schiet, door boetvaardigheid af te wissen ;

het pallium vermaant hem een navolger van Christus

te zijn, die onze kwalen op zich nam ;
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de mijter vermaant hem zodanig te handelen, dat hij

verdient een eeuwige kroon te erlangen ;

de staf is het teken van macht en leergezag.

Cfr. Durandus, III. i, 3.

1549.

De mijter herinnert aan de lichtende hoornen op het
hoofd van Mozes, toen hij met de tafelen der Wet in de
hand van de berg afdaalde.

Cfr. Durandus, III, 13, 2 ; Braun, Gewandung, 719.

1550.

De beide punten van de mijter zijn het symbool van ’s

Bisschops kennis van het Oude en het Nieuwe Verbond.

Cfr. Durandus, ibid.

1551.

De beide punten van de mijter zijn het Oude en het
Nieuwe Verbond, twee horens, waarmede de Bisschop
de vijanden van het geloof bestrijdt.

Cfr. Durandus, ibid.

1552.

De mijter herinnert, zij het zelden, aan de doornen-
kroon.

Cfr. Durandus, III, 13, 5.

1553.

De symboliek van de mijter wordt samengevat in het
volgende gebed aan de liturgie der Bisschopswijding
ontleend. Imponimus, Domine, capite huius Antistitis

et agonistae tui galeam munitionis et salutis
;
quatenus

decorata facie et armato capite, cornibus utriusque

Testamenti terrribilis appareat adversariis veritatis ;
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et, te ei largiente gratiam impugnator eorum robustus

existat : qui Moysi famuli tui faciem ex tui sermonis

consortio decoratam lucidissimis tuae claritatis ac

veritatis cornibus insignisti et capite Aaron Pontificis

tui tiaram imponi iussisti.

1554.

De bisschopsstaf is volgens de wijdingsliturgie het

teken van het herderlijk ambt : Accipe baculum pasto-

ralis officii.

1555.

De bisschopsstaf is het symbool der priesterlijke macht.

Cfr. Durandus, III, 15, x.

1556.

De bisschopsstaf is tevens de herderlijke tuchtroede.

Cfr. Durandus, ibid.

1557.

De bisschopsstaf is als de staf van Mozes, die spijs uit

de hemel en water uit de rots te voorschijn riep en die

de kudde leidde naar het land, overvloeiende van melk
en honing.

Cfr. Durandus, III, 15, 2.

1558.

De bisschopsstaf is het symbool van het leergezag.

Hij steunt de zwakken, bestraft de oproerigen en brengt

de dwalenden tot boetvaardigheid.

Cfr. Durandus, ibid.

1559.

De bisschopsstaf bestaat uit de punt, de schacht en

de krul. De punt prikkelt de tragen, de rechte schacht
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geleidt de zwakken op rechte wegen, de krul trekt de

dwalenden terug van de weg des verderfs. Dit wordt
samengevat in het vers :

Collige, sustenta, stimula,

Vaga, morbida, lenta.

ofwel :

Attrahe per primum, medio rege, punge per imum.

Deze teksten komen wel eens op bisschopsstaven voor.

Cfr. Durandus, III, 15, 4.

1560.

Een soortgelijk idee wordt uitgedrukt door het op-

schrift van de staf van St. Saturnin te Toulouse :

Curva trahit mites, pars pungit acuta rebelles ;

Curva trahit quos recta regit, pars ultima pungit.

(De kromming trekt de zachtmoedigen, het scherpe

deel prikkelt de opstandigen. De kromming trekt hen
aan, die door de schacht geleid en door de punt geprik-

keld worden).

Cfr. Reusens. I, 504 v. ; Bock-Willemsen, 89.

1561.

Andere soortgelijke opschriften op bisschopsstaven
luiden :

Sterne resistentes, stantes rege, tol le iacentes
.
(Hildesheim)

.

Gens subiecta parem te sentiat, effera grandem,
spe trahe dilapsos pungeque tardigrados. (Metz).

Cfr. J. Braun, S. J., R. D. K., II, 802.

1562.

De schacht van de staf herinnert de Bisschop aan de
gerechtigheid (rectitudo), die hij in zijn bestuur moet
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betrachten ; de metalen punt aan de rechtvaardige

gestrengheid, die hij ten overstaan van de ongehoor-

zamen moet aanwenden, de krul aan de goedheid,

waarmede hij de zielen naar het goede moet trekken.

Cfr. Reusens, I, 504.

1563.

Is de krul van een bisschopsstaf gewoonlijk naar bui-

ten, d. w. z. van het hoofd afgekeerd, op sommige
afbeeldingen van Abten staat zij andersom en verzin-

nebeeldt dan de macht van de Abt, die zich niet naar

buiten uitstrekt, maar zich tot de aangelegenheden

binnen zijn klooster bepaalt.

1564.

De symboliek van de bisschopsring is te vinden in de

volgende passage uit de wijdingsliturgie : Accipe

annulum, Mei scilicet signaculum
;
quatenus sponsam

Dei, sanctam videlicet Ecclesiam, intemerata fide

ornatus, illibate custodias.

1565.

Hetzelfde beeld vinden wij bij Durandus : de Bisschop

moet de H. Kerk, Gods Bruid, aan hem toevertrouwd,

beminnen als zichzelf, opdat hij haar rein en ongerept

voor haar hemelse Bruidegom beware.

Cfr. Durandus, III, 14, 2.

1566.

De bisschopsring verzegelt de geheimen der H. Schrift

en van de Sacramenten der Kerk voor de ongelovigen,

doch openbaart ze aan de nederigen.

Cfr. Durandus, III, 14, 3.
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1567.

De bisschopszetel betekent de geestelijke jurisdictie

aan de bisschoppelijke waardigheid verbonden. Het
scabellum of voetenbankje ervóór betekent de tijdelijke

macht.

Cfr. Durandus, II, 1 1 ; Reusens, I, 500 v.

1568.

De bisschoppelijke handschoenen herinneren aan de

huid, waarmede Jacob zijn handen bedekte, toen hij de

zegen zijns vaders ontving, en zijn, evenals deze, het

symbool van Christus’ menselijke natuur.

Cfr. Braun, Gewandung, 720 v.

1569.

De bisschop bedekt zijn handen met de handschoenen,

ut nesciat sinistra sua, quid faciat eius dextera ; opdat

zijn linkerhand niet wete wat zijn rechterhand doet.

Cfr. Durandus, III, 12, 1.

1570.

Tevens zijn de handschoenen het symbool van de zui-

verheid van Christus, waarmede de officiant zijn han-

den moet bekleden, voor hij de H. Handelingen vol-

trekken gaat.

1571.

Het pallium is het symbool van de volheid der herder-

lijke macht, want het herinnert de drager eraan, dat hij

de herder van zijn geestelijke kudde is en dat hij het

verloren schaap op de schouders moet nemen.
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1572.

Het pallium, dat op St. Petrus’ graf gerust heeft, is

het symbool van de eenheid tussen de drager van het

pallium en de Stedehouder van Christus op aarde.

1573.

De kruisen op het pallium vermanen de drager, dat hij

aan de wereld en het vlees gekruisigd moet zijn en dat
hij met vreugde het evangelische juk behoort te dragen.

1574.

Het flabellum (liturgische waaier) behoorde volgens

Hildebert van Tours (f 1134) de officiant eraan te her-

inneren, dat het zijn plicht is, bekoringen en ijdele

gedachten van zijn geest verwijderd te houden. Het
flabellum werd tijdens de H. Mis boven de Hostie en

de Kelk bewogen, opdat geen vliegen en andere gedier-

ten de H. Gedaanten zouden naderen.

Cfr. Reusens. I. 505 ; Durandus, IV, 25.
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I

DE MENS

1575.

De Psalmist zegt, over de mens sprekende tot God :

Minuisti eum paulo minus ab angelis, gloria et honore

coronasti eum et constituisti eum super opera manuum
tuarum. Omnia subjecisti sub pedibus eius, oves et

boves universas : insuper et pecora campi, volucres

caeli et pisces maris, qui perambulant semitas maris.

Ternauwernood hebt Gij de mens minder gemaakt dan
de engelen (of, volgens de Hebreeuwse tekst : dan

God, elihim), met glorie en ere hebt gij hem gekroond,

en hem gesteld over al de werken Uwer handen. Alles

hebt Gij aan hem onderworpen, de schapen en de ossen

en al de dieren des velds, de vogelen des hemels en de

vissen, die de paden der zee bewandelen (Ps. 8, 6 w.).

Hij verheerlijkt hier vooral de eerste Adam, die de

voorafbeelding is van de nieuwe Adam, Christus ;
ver-

gelijk Hebr. 2, 7 v. ; Eph. 1, 22.

Cfr. De Puniet, I, 128 vv.

1576.

De Psalmist vergelijkt zichzelf, en de mens in het alge-

meen, met een verloren schaap, dat ronddoolt in de

woestijn : erravi sicut ovis quae periit (Ps. 118, 176).
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1577.

Als schapen heeft God Zijn volk geleid, door de hand
van Mozes en Aaron : Deduxisti sicut oves populum
tuum, in manu Moysi et Aaron (Ps. 76, 21).

1578.

Christus vergelijkt de mensheid, en de gelovigen in het

bijzonder, met lammeren en schapen, wanneer Hij tot

Petrus zegt : Weid Mijne lammeren, weid Mijne

schapen (Joh. 21, 17). Elders vergelijkt Hij de apostelen

met lammeren, die Hij temidden der wolven, de onge-

lovigen en heidenen, zendt (Luc. 10, 3).

1579.

Een bijzondere treffende toepassing der beeldspraak
mensen — schapen, vinden wij in de sequentie van
Pasen « Victimae paschali laudes. » Wij lezen daar :

Agnus redemit oves, het Lam Christus, kocht de
schapen, het mensdom, vrij. Zie verder n° 239 vv.

1580.

De jaren van de mens zijn niets voor Gods oog : Quae
pro nihilo habentur, eorum anni erunt. Mane sicut

herba transeat
;
mane floreat, et transeat

; vespere
decidat, induret et arescat... Quoniam omnes dies no-
stri defecerunt

; et in ira tua defecimus. Anni nostri

sicut aranea meditabuntur
; dies annorum nostrorum

in ipsis Septuaginta anni. Si autem in potentatibus
octoginta anni, et amplius eorum labor et dolor

;
quo-

niam supervenit mansuetudo et corripiemur. De jaren
van de mens tellen voor niets. Als gras schiet hij op in

de morgen : in de morgen bloeit het en schiet het op,
maar ’s avonds valt het neer, verwelkt en verdort
het... Zo vergaan dan al onze dagen en wij bezwijken
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onder Uw toom. Onze jaren teren weg als een spin ;

slechts zeventig jaren duurt ons leven. Zijn we sterk :

tachtig jaren, en wat daarboven is, is last en verdriet.

Want dan worden wij kinds en onderhevig aan zwak-
heden (Ps. 89, 5 vv.

; 9 vv.).

1581.

Op een miniatuur van de Hortus Deliciarum, en daarna
op allerlei andere miniaturen en gravures (Zie afb. 91),

wordt de mens voorgesteld als een mikrokosmos, als

een samenvatting van het heelal. Rondom de figuur van
de naakte mens zijn de vier elementen afgebeeld, vuur,

lucht, water en aarde. Door hun harmonische bijeen-

voeging is het lichaam van de mens gevormd : zijn

vlees is aarde, zijn bloed water, zijn ademtocht lucht,

zijn levenswarmte vuur. Het hoofd van de mens is door
zijn rondheid het beeld van de sfeer van het heelal.

De zeven openingen in het hoofd, zeven wegen voor de
zintuigen, herinneren aan de zeven planeten, die het

sieraad des hemels zijn. Hunne namen staan dan ook
te lezen in de stralen van de nimbus, die zijn hoofd
omgeeft.

1582.

De stenen, die het kerkgebouw samenstellen, zijn een

beeld van de gelovigen. Dit steunt op 1 Petr. 2, 5 :

Et ipsi tamquam lapides vivi superaedificamini domus
spiritualis. En laat u als levende stenen opbouwen tot

een geestelijke tempel. In Clemens Romanus’ brief aan
de Ephesiers (c. 9) lezen wij : Gij hebt aan de dwaal-
leraars weerstaan als stenen van de tempel des Vaders,

toebereid voor het bouwwerk Gods, in de hoogte gehe-

sen door het werktuig van Jesus Christus, het kruis.

Cfr. Sauer, 103.
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1583.

Op voorstellingen der Kruisiging zien wij, hoe een engel

de ziel van de goede moordenaar mee naar de hemel

neemt en een duiveltje zich uit de voeten maakt met de

ziel van de onboetvaardige moordenaar. Een uit de
14de eeuw daterend fresco van Altichiero in de Capella

di San Giorgio te Padua geeft deze bizonderheid, die

wij ook nog aantreffen op een triptiek door Jan van
Horst uit het jaar 1570 in het Aartsbisschoppelijk

Museum te Utrecht. Zie afb. 23.

1584.

Volgens St. Augustinus’ opvatting is het hart van de

mens een altaar van God : Eius est altare cor nostrum
(De civit. Dei, 10, 3). Volgens Durandus is het mense-
lijk hart een altaar, waarop devieselijke neigingen door

het vuur van de H. Geest verteerd worden, en waarop
wij offergaven en brandoffers neerleggen, als wij door

het vuur der liefde gelouterde goede werken verrichten.

Evenals het altaar het middelpunt van tempel of

kerk is, zo is het hart het middelpunt van ’s mensen
lichaam. Het wordt versierd met ware ootmoed en rijke

deugden. Onophoudelijk moet op dit altaar branden het

heldere vuur der liefde tot God, opdat het woord van
het Hooglied bewaarheid worde : Aquae multae non
potuerunt extinguere caritatem (Cant. 8, 7).

Cfr. Durandus, I, 2, 7 vv.
;
Sauer, 162 v.
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III

DE RECHTVAARDIGEN
EN DE BOZEN

1585.

De rechtvaardigen en de bozen komen in de psalmen

in allerlei gestalten voor, omgeven door een rijke

Oosterse beeldspraak. Wij doen hier een greep uit de

overvloed van teksten.

De rechtvaardigen wandelen op ’s Heren wegen, am-

bulant in viis eius (127, 1).

Zij vinden heil onder Gods vleugelen. Protegar in

velamento alarum tuarum (60, 5). Sub umbra alarum

tuarum protégé me (16, 8). Zie verder 16, 8 ; 35, 8 ;

56, 2 ; 62, 8.

De rechtvaardige zal bloeien als een palm, als een ceder

van Libanon zal hij vermenigvuldigd worden. Justus

ut palma florebit ; sicut cedrus Libani multiplicabitur

(91, 13). Zijn huisvrouw is als een vruchtbare wijnstok

naast zijn huis ;
zijn kinderen om de tafel als loten van

de olijfboom. Uxor tua sicut vitis abundans in lateribus

domus tuae ;
filii tui sicut novellae olivarum in cir-

cuitu mensae tuae (127, 3).

Hij, die zijn vertrouwen stelt in de goedheid van God is

als een olijfboom vol vruchten in het huis des Heren.

Ego autem, sicut oliva fructifera in domo Dei, operavi
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in misencordia Dei in aeternum, et in saeculum sae-

culi (51, 10).

Hij is als een boom, geplant aan de oever der stromende

wateren : hij brengt op de gestelde tijd zijn vruchten

voort, zijn lover verdort niet, en alles wat hij doet

vaart wel. Erit tamquam lignum quod plantatum est

secus decursus aquarum, quod fructum suum dabit

in tempore suo, et folium eius non defluet, et omnia
quaecumque faciet, prosperabuntur (1, 3).

Hij wordt door God in het vuur beproefd als zilver.

Quoniam probasti nos, Deus : igne nos examinasti,

sicut examinatur argentum (65, 10).

Door de bozen wordt hij verslonden gelijk een stuk

brood, sicut escam panis (13, 4 ; 52, 5).

Hij echter zoekt zijn rust in God : Wie geeft mij vleuge-

len als van een duif, opdat ik wegvliege en rust zoeke ?

Quis dabit mihi pennas sicut columbae, et volabo, et

requiescam ? (54, 7).

Bescherm mij als Uw oogappel, verberg mij in de scha-

duw Uwer vleugelen. Custodi me, ut pupillam oculi.

Sub umbra alarum tuarum protégé me (16, 8).

En Hij zal het recht van de getrouwe laten schitteren

als een licht en stralen als de middagzon. Educet
quasi lumen iustitiam tuam et iudicium tuum quasi

meridiem (36, 61.

1586.

De bozen echter, zij zijn als kaf opgenomen door de
wind, tamquam pulvis, quem proiciit ventus a facie

terrae (1, 4).

Zij worden als paarden en muilezels, redeloze dieren...

Maar God breidelt hun kaken met gebit en toom, want
zonder dat komen zij niet tot Hem ! Nolite fieri sicut

equus et mulus, quibus non est intellectus. In camo et
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freno maxillas eorum constringe, qui non approximant

ad te (31, 9).

De zondaars groeien als gras zo talrijk, sicut foenum,

doch slechts om te vergaan en wel voor eeuwig, ut

intereant in saeculum saeculi (91, 8).

Want als het gras zullen zij na korte tijd afgemaaid

zijn, als het groene gras zullen zij weldra verdorren.

Tamquam foenum velociter arescent ; et quemad-

modum olera herbarum cito decident (36, 2).

Ja, als het gras, dat op de daken groeit, dat reeds

verdord is, voordat men het uitrukt. De maaier vult

er zijn hand niet mee, en hij die schoven bindt laat het

liggen. Fiant sicut foenum tectorum quod priusquam

evellatur exaruit, de quo non implevit manum suam
qui metit.et sinum suum quimanipuloscolligit(i28,6v.)

De bozen beloeren de rechtvaardige, zij grijpen hem
aan gelijk een leeuw, die zijn prooi bespiedt. Suscepe-

runt me sicut leo paratus ad praedam (16, 12).

Soms ook zijn de woorden van de boze zalvender dan

olie, doch wees op Uw hoede, want in werkelijkheid

zijn het scherpe pijlen. Molliti sunt sermones eius super

oleum : et ipsi sunt iacula (54, 22).

Hij graaft een kuil voor de voeten van de rechtvaar-

dige, doch hij stort er zelf in. Foderunt ante faciem

meam foveam : et inciderunt in eam (56, 7).

Doch niet slechts valt hij in de kuil, die hij voor een

ander gegraven heeft, — incidit in foveam quam fecit

(7, 16) — ook raakt hij verward in het net, dat hij

spande en in de strik, die hij zette, — captio quam
abscondit, apprehendat eum, et in laquaeum cadat in

ipsum (34, 8) — het zwaard, dat zij getrokken hebben,

doorboort hun eigen hart, hun boog zal aan stukken

breken, gladius eorum intret in corda ipsorum : et

arcus eorum confringatur (36, 16).
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De bozen hebben hun tong gescherpt als die ener slang,

gif van de aspis is onder hun lippen. Acuerunt linguas

suas sicut serpentis : venenum aspidum sub labiis

eorum (139, 3).

Zij scherpen hun tong als een zwaard, zij spannen de

boog van vlijmende taal, om er de rechtvaardige in het

verborgen mede te treffen, onverwacht, om zelf niets

te vrezen te hebben. Exacuerunt ut gladium linguas

suas : intenderunt arcum rem amaram, ut sagittent in

occultis immaculatum, subito sagittabunt eum, et non

timebunt (63, 4 v.). Maar God staat op ! En hun slagen

worden kinderpijlen, en de onwaarachtigheid hunner

woorden keert zich tegen hen zelf. Exaltabitur Deus.

Sagittae parvulorum factae sunt plagae eorum : et

infirmatae sunt contra eos linguae eorum (63, 8 v.).

Hun keel is een open grafkuil, met hun tong bewerken

zij bedrog, het gif van de aspis is onder hunne lippen.

Sepulchrum patens est guttur eorum : linguis suis dolose

agebant ; venenum aspidum sub labiis eorum (13, 3).

Hun tanden zijn lansen en pijlen, hun tong is als een

geslepen zwaard. Dentes eorum arma et sagittae : et

hngua eorum gladius acutus (56, 5).

Tegen de avond zullen zij terugkeren als hongerige

honden en ronddolen in de stad. Convertentur ad

vesperam, et famem patientur ut canes : et circuibunt

civitatem (58, 7, 15).

Maar als rook, die zich verspreidt, verdwijnen de bo-

zen, als was, die smelt bij het vuur, zo vergaan zij voor

het aanschijn van God. Sicut deficit fumus, deficiant

;

sicut fluit cera a facie ignis, sic pereant peccatores a

facie Dei (67, 3).

Als schapen worden zij naar de afgrond geleid : de dood

is hun herder. Sicut oves in inferno positi sunt : mors

depascet eos (48, 15).
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1587.

De boze, die de rechtvaardige belaagt wordt, in de

psalmen vergeleken bij een boogschutter (io, 3 ; 36, 14).

Wij vinden hem, soms voorgesteld in de gedaante van

een centaur, in de versiering van Romaanse kerkpor-

talen terug.

Cfr. Künstle, I, 131.

1588.

De mens, die naar de volmaaktheid streeft, wordt ver-

zinnebeeld door de regenboog, die hoe hoger hij zich

verheft steeds dieper zijn beide einden naar de aarde

keert. Dit wijst er op, dat de mens, die zich tot de

hemel wal verheffen, zich steeds dieper moet vernederen.

Cfr. Durandus, VI, 27, 9.

1589.

De zondaars worden vergeleken met bokken (Matth.

25, 32 v.). Volgens Durandus komt dit, wijl de bokken

stinkende dieren zijn.

Cfr. Durandus, VI, 45, 3.

683



Achtste Boek : De Rechtvaardigen en de Bozen

III

DE LEVENSGETIJ DEN
VAN DE MENS

1590.

Gelijk het jaar zijn jaargetijden heeft, zo kent het
menselijk leven zijn levensgetijden, kindsheid, jonge-

lingsjaren, mannelijke rijpheid, enz. tot aan de dood.
Deze levensgetijden zijn een zeer gewild motief in de
middeleeuwse en ook nog in de latere kunst.

1591.

De verdeling in drie levensgetijden, jongeling, man en

grijsaard, komt vrijwel steeds tot uitdrukking in de
voorstellingen der Drie Koningen, waarvan één jong
en baardeloos wordt voorgesteld, de tweede is manne-
lijk en rijp en draagt een korte baard, de derde is een
grijsaard. Zie afb. 15.

1592.

Nog meer vindt men de indeling in vier phasen, ver-

tegenwoordigd door het kind, de jongeling, de man en
de grijsaard. Men verbindt deze voorstelling der vier

levensgetijden veelvuldig met die der vier jaargetijden

(zie n° 1309 w.) of ook wel met die der vier elementen
(zie n° 1723-4).

1593.

De indeling in zes levensgetijden gaat parallel met
die van de zes tijdperken der wereldgeschiedenis, zoals
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die reeds door St. Augustinus wordt aangegeven (Migne,

P. L., XLII, 892), namelijk van Adam tot Noë, van
Noë tot Abraham, van Abraham tot David, van David
tot de Babylonische gevangenschap, vandaar tot aan

de komst van Christus, en van Christus tot aan het

einde der wereld. De overeenkomstige levensgetijden

zijn die van het kind, van de knaap, van de jongeling,

van de jonge man, van de rijpheid en van de ouderdom.
(Infantia, Pueritia, Adolescentia, Juventus, Virilitas,

Senectus). Zij komen in deze samenhang voor op een

glasraam der Kathedraal van Canterbury, dat van
rond 1180 dateert. Aan het Westportaal van het Bap-
tisterium te Parma brengt Antelami (t 1196) de zes

levensgetijden in verband met de uren, waarop de heer

van de wijngaard arbeiders voor zijn wijngaard aan-

werft (Matth. 20, I v.). Om hierbij tot een indeling in

zessen te komen wordt de scène van het elfde uur in

twee episoden verdeeld.

Cfr. Molsdorf, 247 vv.

1594.

De indeling in zeven levensgetijden wordt bij voorkeur

in verband gebracht met de zeven planeten, de Infan-

tia met de maan, de Pueritia met Mercurius, de

Adolescentia met Vernis, de Juventus met de zon, de

Virilitas met Mars, de Senectus met Jupiter, de laatste

levensjaren met Saturnus.

1595.

De zeven levensgetijden worden als volgt gekarakteri-

seerd :

1) Een knaap met een stokpaard of een hoepel. —
Een meisje met een pop, dat voer voor de vogels strooit.

2) Jongen, die studeert of op een vogel schiet.— Meisje,

dat spinnen leert.
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3) Jongeling, paraderend met een degen, of klaar om
uit te rijden voor de valkenjacht. — Jonge vrouw in

bruidstooi.

4) Man in feestgewaad. — Vrouw, die een kind inwik-
kelt.

5) Man met geldbuidel en degen of gebogen over een
boek. — Vrouw aan liet spinnewiel.

6) Man, die zit te lezen, of op krukken voortstrompelt.
— Vrouw, met een rozenkrans in de hand.

7) Grijsaard in een leunstoel of op het ziekbed. —
Vrouw, die het vuur oppookt.

(Fresco in de Eremitanikerk te Padua. Miniatuur in

de i3de-eeuwse Psautier illustré te Parijs, B. N., ms.
lat. 8846).

1596.

De zeven getijden van het Officie worden in verband
gebracht met de zeven levensgetijden.

Cfr. Molsdorf, 248 ; Huysmans, En Route, 326 v.

1597.

In de latere Middeleeuwen deelt men het leven in

perioden van telkens tien jaren in. De erbij gevoegde
symboliek wordt vrij in den brede uitgewerkt, zowel

voor het mannelijke, als voor het vrouwelijke geslacht.

Tevens worden vergelijkingen getrokken met vertegen-

woordigers der dierenwereld.

Wij laten hier een overzicht van het geheel volgen.

Mannen : 10 jaar, het kind zit op de schoot van zijn

moeder of speelt met een trompet of een hoepel.

Het wordt vergeleken met een kalf of een jonge hond.

20 jaar, de jonge man is bezig met een vogel of kamt
zijn haren voor een spiegel. — Een bok, een kalf.
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30 jaar, hij houdt een drinkbeker, een balans of een

valk in de hand. — De stier.

40 jaar, met een valk in de hand. — De leeuw.

50 jaar, met een schriftrol, een opgeheven staf als

teken van ambt en waardigheid of met een geldbuidel,

soms ook wel met kroon en scepter. — De vos.

60 jaar, steunend op een stok of met een geldbuidel in

de hand. — De wolf.

70 jaar, op krukken, met een gebedenboek of rozen-

krans ; een knaap leidt hem aan de hand. — De kater

of de hond.

80 jaar, op krukken met fles of tas, soms ook liggend op

een ziekbed. — De kater of de hond.

90 jaar, met krukken of een vouwstoel, ook wel in een

doodskist liggend. — De ezel.

100 jaar, zittende in een leunstoel met een rozenkrans

in de hand, of liggende op een doodsbaar. — De dood.

De vergelijkingen voor het vrouwelijk geslacht zijn

over het algemeen geestiger en origineler, dan die voor

de mannen.

10 jaar, een kind spelend met een pop. — De wachtel.

20 jaar, een meisje met een krans. — De duif.

30 jaar, een jonge vrouw met een spiegel. — De ekster.

40 jaar, een vrouw met een sleutelbos. — De pauw.

50 jaar, met een rozenkrans. — De hen.

60 jaar, met schotel en kan. — De gans.

70 jaar, met een spinnerok. — De gier.

80 jaar, met krukken. — De uil.

90 jaar, met vouwstoel. — De vleermuis.

100 jaar, op een doodsbaar. — De dood.

Als voorbeeld noemen wij een kopergravure van de

Nederlandse Meester met de Banderollen, tussen 1450

en 1470 ;
kopergravure door Crispijn de Passé.

Cfr. Molsdorf, 248 vv. ;
Knipping, I, 91 ; Male, I, 303 vv.
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IV

LEVEN EN DOOD

1598 .

Isaias, 38, 12.

12. Generatio mea ablata
est

; et convoluta est a me,
quasi tabernaculum pasto-
rum

: praecisa est velut a
texente vita mea : dum ad-
huc ordirer succidit me...

1598».

Mijn levensloop is afgebro-
ken, opgerold als een her-

derstent. Afgesneden als

door een wever wordt mijn
levensdraad, pas was ik be-
gonnen of Hij snijdt mij af.

De antithese tussen Leven en Dood wordt in de vroege
Middeleeuwen vaak uitgedrukt door Christus tegenover
de Duivel te stellen.

1599 .

Een andere antithese van Leven en Dood is vervat in
de in de Middeleeuwen zeer verspreide roman van
Barlaam en Josaphat, die in de 7de eeuw door een
onbekende monnik als verheerlijking van de Christe-
lijke Godsdienst geschreven werd, met gebruikmaking
van gegevens uit een levensbeschrijving van Boeddha
en van de apologie van Aristides. De monnik Barlaam
verhaalt erin, hoe het, ondanks alle hinderpalen, die de
koning Abenner zijn zoon Josaphat in de weg legt om
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tot het Christendom te komen, uiteindelijk toch lukt,

om de prins tot het ware Geloof te brengen. Een der
passages uit het verhaal werd later nog verder ver-
spreid door de Legenda Aurea : de onnadenkende mens
wordt vergeleken met een man, die voor een wilde een-
hoorn vluchtte en in een diepe afgrond viel. Maar in

zijn val zag hij kans een struik te grijpen, waaraan hij

hangen bleef. Nader toeziende bemerkte hij, dat twee
muizen bezig waren de wortels van de struik door te

knagen. Het zou niet lang meer duren, of de struik
zou afbreken en met hem in de diepte storten. Tegelijk
bemerkte hij, hoe op de bodem van de diepe kloof een
schrikwekkende draak op hem loerde en vuur spuwend
zijn muil open sperde, om hem te verslinden. Toen de
ongelukkige vol ontzetting zijn blik afwendde, zag hij

een druppeltje honing van een van de takken van de
struik neerdruipen. Toen vergat hij al de ontzettende
gevaren, die hem van alle zijden omringden en gaf
zich geheel over aan de zoetheid van het druppeltje
honing.

De eenhoorn is de Dood, die de mens steeds vervolgt.
De afgrond is de wereld, vervuld van alle boosheid.
De struik is het menselijke leven, welks wortels door-
geknaagd worden door twee muizen, een witte en een
zwarte, de dagen en de nachten, en het is de val nabij.

De vreselijke draak is de poel der hel, die ons allen

dreigt te verslinden. De zoete honing aan het takje is

de bedrieglijke lust der wereld, die de mens verblindt,

en hem alle gevaren doet vergeten.

De tympaan der zuidelijke portiek van het Baptiste-
rium te Parma, door Antelami gebeeldhouwd tussen
de jaren 1196 en 1216, brengt deze parabel in beeld.

Een jongeling zit in een boom en strekt zijn hand uit

naar een bijenkorf. Intussen echter worden de wortels
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van de boom doorgeknaagd door twee muizen, terwijl

een draak op de loer ligt.

In psalteriën wordt deze voorstelling wel benut als

illustratie bij Ps. 143, 4 : Homo vanitati similis factus

est : dies eius sicut umbra praetereunt. Een zucht

slechts is de mens en als een schaduw gaat hij voorbij.

Cfr. Künstle, I, 201 v. ; Molsdorf, 253.
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V

HET LEVEN

1600.

Op een miniatuur in het Evangeliarium van Uta uit de
eerste jaren der nde eeuw staat het Leven onder het

Kruis in de gedaante van een gekroonde vrouwenfiguur
in prachtige kledij.

Cfr. Beissel, 259, Bild 80.

1601.

Op het Gunhilde-kruis te Kopenhagen van omstreeks

1075 is het Leven voorgesteld als een vrouwenfiguur

met een leliekruis en een boek met het opschrift VITA.
Cfr. Molsdorf, 239 v.

1602.

In de schat van de Dom van Fritzlar komt op een met
email versierd deksel der 12de eeuw een leeuw voor

met het bijschrift VITA.

1603.

Op een pentekening in een handschrift, afkomstig uit

het klooster Metten, thans te München en daterende

van vóór 1415, komt het Leven voor in de gedaante

van een jongeling, aangeduid door het woord VITA.
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1604.

De Phoenix, die zichzelf op zijn nest van welriekende

kruiden verbrandt en na drie dagen verjongd tot het

leven terugkeert is een zeer veel voorkomend symbool
van het Leven.

1605.

Het motief van het Rad der Fortuin komt reeds voor
bij Boethius ; het dankt aan hem zijn algemene ver-

spreiding (Migne, P. L., LXIII, 666). Toch komt het in

de kunst niet vóór de 12de eeuw voor.

Bij Herrad von Landsberg troont een koning op het

hoogste punt van het wiel. Twee andere mannen trach-

ten aan het draaiende wiel omhoog te komen, terwijl

aan de andere kant twee figuren van het rad afvallen,

waarbij de kroon van hun hoofd glijdt. De bijschriften

luiden : Regnabo, Regno, Regnavi, en Sum sine regno.

Een enkele maal, o. a. op een miniatuur van Simon
Marmion van rond 1470, zijn de figuurtjes door bande-
rollen met de genoemde opschriften vervangen.Fortuna
met geblinddoekte ogen draait het rad. Zie afb. 103.

Deze laatste ontbreekt vanzelf sprekend, wanneer het
motief van het rad der Fortuin toegepast wordt rond
roosvensters van kerken. De oudste voorbeelden daar-
van, van het einde der 12de eeuw, ontmoeten wij aan
St. Etienne te Beauvais en aan het Munster te Basel.

Ook in de satirische literatuur komt het motief her-

haaldelijk voor, zij het in gewijzigde vorm. Zo zien wij

in de « Renart le nouvel » van het einde der 13de eeuw
de vos met de allegorische gestalten van de Hoogmoed
en het Bedrog op de top van het wiel zitten, terwijl in

het Narrenschip van Sebastiaan Brant, dat uit de
laatste jaren der 15de eeuw dateert, de Ezel die wankele
plaats der ere inneemt.
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Op een kopergravure van een Nederlands Meester, de
Meester met de Banderollen, uit 1460, draait God de
Vader het wiel in de plaats der blinde Fortuin.

Het geluksrad komt eveneens voor aan de Westgevel
der kathedraal van Amiens, aan S. Zeno te Verona, en

op een tekening in het album van Villard de Honne-
court.

1G06.

Ripa stelt het Leven voor als een vrouw in het groen

gekleed, het hoofd met klimop omkranst en bekroond
met een Phoenix. In de rechterhand draagt zij een lier

en een plectrum, met de linker geeft zij een kind uit

een bokaal te drinken.

Cfr. Ripa, 678.

1607.

Een andere personificatie van het Leven is een vrouw
in het groen met een brandende lamp in de hand. De
lamp met de vlam is een beeld van de eenheid van li-

chaam en ziel.

Cfr. Ibid.

1608.

Het actieve en het contemplatieve leven worden ge-

personifieerd door Rachel en Lia of door Martha en

Maria. Maria heeft het beste deel verkozen, Maria

optimam partem elegit. Te Chartres waren de figuren

van Rachel en Lia ieder vergezeld van zes vrouwen-

figuurtjes : de eerste zes zijn bezig vlas en wol te

bewerken, de tweede groep leest in een boek, mediteert,

geeft onderricht of heft in extase de ogen ten hemel.

Cfr. Honorius van Autun, Migne, P. L., CLXXII, 1020 ;

Durandus, IV, 107, 5 ; Male, II, 131 ; Künstle, I, 68 ;

Sauer, 367.
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1608a.

Het actieve leven wordt door Ripa voorgesteld in de

gedaante van een man met een zonnehoed op het hoofd,

op de schouders draagt hij een spade en zijn hand rust

op de ploegstaart. Het contemplatieve leven beeldt hij

af als een vrouwenfiguur, die het gelaat naar de Hemel
keert, dat daarbij door een lichtstraal omglansd wordt.

Aan het hoofd draagt zij twee kleine vleugeltjes. De
rechterhand houdt zij hoog opgeheven en uitgespreid,

de linkerhand houdt zij gesloten naar beneden, waar-

mede wordt aangeduid, dat zij ontvankelijk is voor het

hogere, maar gesloten voor het aardse.

Cfr. Ibid. 674, 677.

1609.

Aan de hand van Mattheus 7, 13 v. wordt het leven

gaarne vergeleken bij een pelgrimstocht. Er zijn echter

twee wegen, een brede, die door een wijde poort ten

verderve leidt, en een smalle, die door een nauwe
ingang naar het ware leven voert. Dikwijls dragen de

pelgrims op de smalle weg een kruis, terwijl die op de

brede weg hun zinnen zetten op genoegen en vermaak,

zonder te letten op de dreiging van de Dood en het

naderende verderf. Zie afb. 99.

1610.

Een symbolische samenvatting van de leer der twee

wegen is vervat in de zgn. moraliserende Y, een aan

Pythagoras toegeschreven philosophisch teken, doch
wellicht niet ouder dan onze jaartelling en weldra

gekerstend. De brede linkerarm beduidt de weg der

ondeugd, de dunnere rechterarm het pad der deugd.

Gedurende de Middeleeuwen raakte dit symbool niet

geheel buiten gebruik. Ook bij Ripa komt het voor.
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1611 .

Reeds in de late Middeleeuwen was de vergelijking van

’s mensen leven met een pelgrimsreis zeer verbreid.

De Pélérinages van de Cisterciensermonnik Guillermus

de Diguilleville (midden 14de eeuw) werden ook in het

Nederlands vertaald. De 17de eeuw beleefde een ver-

jonging van de geestelijke pelgrimsvaarten, die hun

bekroning vinden in John Bunyan’s Pilgrim’s Progress

(1678). Het gewone programma dezer pelgrimstochten

is de reis naar het hemelse Vaderland. De Ziel ontmoet

er goede en verkeerde gezellen, die hem helpen of hem
van het rechte pad trachten af te leiden ;

allerlei

gevaren belagen hem, doch uiteindelijk bereikt hij

behouden zijn doel, de Hemel.

1612.

Ons leven, O Siel, en is niet ongelijck aen de reyse van

eenen Pellegrom. Desen ontmoet onderweghen ver-

scheyde gheleghentheden, hier een stadt, daer een

dorp, elders een kasteel, op een ander plaets eenen

wint-molen, bosschagien, berghen en valleyen, en als

hy ’s avonts in sijne herberge komt dan sijn alle dese

ghesichten en beelden teenemael verdwenen ; maer soo

hem onderwegen een ongheluck ghetreft heeft,... dat

sal hem tot sijn smerte ende pijn vergheselschappen en

by-blijven. Soo gaet het oock met de reyse van ons

leven, waer in wy veel saecken ontmoet hebben...

maer als wy ’s avonts in de herberghe van den doodt

komen, dan segghen wy met den Wijse-man : Transie-

runt omnia illa tamquam umbra. Alle die dinghen zijn

voorby ghegaen ghelijck eene schaduwe... Maer soo

wy onse siel en consciëntie erghens in ghequetst heb-
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ben... dat sal ons by-blijven, dat sal ons vringhen...

Cfr. Guilielmus Stanihurstus, S. I., Nieuwe afbeldinghe

van de vier uytersten, Tweede druk, Antwerpen, 1664,

Blz. 12 v.

1613.

Een andere voorstelling van de levensweg, uit stoicijns-

platoonse kringen stammend, doch in de 16de en 17de

eeuw weer zeer in trek, is het zgn. Kebes-tafereel. Het
levenspad is afgebakend door ringmuren. De buitenste

muur omsluit het gehele terrein van het leven, daar-

binnen liggen nog twee concentrische ringmuren. De
kinderen treden, door de Daimoon of goddelijke Geest

geleid, door een poort het leven binnen, en krijgen

bijna onmiddellijk te drinken uit de beker der ver-

leiding. De meesten dingen daarop naar de gunst der

blinde Fortuin, wankel staande op een bol ; velen

komen terecht in het duistere hol van het Verderf, waar
ze gedoemd zijn te blijven, is het niet, dat het Berouw
zich over hen ontfermt. Zij echter, die aan de verlok-

kingen weerstaan, gaan binnen in de tweede ringmuur
en kunnen van daar uit, geholpen door de Deugden
het smalle rotspad beklimmen, dat leidt naar de poort

der Deugd, waardoor zij in de binnenste muur komen,
waar het paleis staat, waar het ware Geluk woont, dat

de vermoeide pelgrim ontvangt, hem kroont en hem
opneemt in zijn woning. Het Rijksmuseum te Amster-
dam bezit een Noord-Nederlands paneel uit 1573 met
deze voorstelling. Een ander, een veertigtal jaren later

door Joris van Schooten voor de Latijnse School te

Leiden geschilderd, bevindt zich thans nog in het

Stedelijk Gymnasium aldaar.

Cfr. Knipping, I, 95 w. afb. 60 en 61.

696



Het Leven

1614.

Een gravure van Maarten van Heemskerk vertoont

een groep personen, die hun leven gelijkvormig maken
aan dat van Christus, door de kruisdragende Verlosser

hun eigen kruis na te dragen. Hetzelfde motief vinden

we terug bij Wierix. Het schijnt ontleend aan Thomas
a Kempis, die tevens de Benedictijn B. Haeftenus
inspireerde tot een uitgebreid traktaat, Regia Via

Crucis (1635). Daarnaast zijn invloeden van Ignatius’

Excercitia Spiritualia onmiskenbaar.

Cfr. Smits, 90 v. ;
Knipping, I, 128 v.

1615.

Dezelfde geest spreekt uit een plaatje van Th. Galle,

waar een groep schilders met het palet in de hand de
kruisdragende Christus als hun model gekozen hebben.

Sommigen echter beelden geheel andere zaken af, dan

het hun voorgestelde model, en wel de hoofdzonden of

zelfs het portret van de duivel. Zie afb. 101.

1616.

De voorstelling van het leven als een krijgsdienst van
de mens, de Miles Christianus, Christen strijder, is

eveneens een product van de geest der Excercitia

Spiritualia. Een prent van Hieronymus Wierix tooit

de Miles Christianus met al de wapenen, die de brief

aan de Ephesiers opsomt. Ook bij Rubens komt dit

motief voor. Stalpart van de Wiele stelt in zijn Gulde-

Jaers Feest-dagen St. Joris, die de draak verslaat, de

Christen strijder tot voorbeeld. Hetzelfde zien we bij

Molanus-Paquot.

Cfr. Knipping, I, 123 v.v.
;
Molanus-Paquot, 278 v.
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1617.

Dat de haas in de oud-christelijke grafsymboliek een

beeld zou zijn van de snelle loop van het leven, is

slechts een veronderstelling, die door geen bewijzen

te staven is.

Cfr. Kaufmann, 290.

1618.

De zandloper als attribuut van de Dood, duidende op
het kortstondige van het leven en op het gestadig

naderen van het stervensuur, komt eerst aan het einde

der Middeleeuwen als zodanig voor.

1619.

Hieronymus Bosch verbeeldde de vergankelijkheid van
het aardse leven en de ijdelheid van het stoffelijke bezit

door zijn Hooiwagen (Germanisches Museum, Nürn-

berg, 1480). Een hooiwagen, hoog opgetast met zijn

goudkleurige last, wordt van alle zijden besprongen door

hebzuchtigen, die allen trachten iets van het schijn-

schone, maar toch zo waardeloze hooi te grijpen. Met

zoveel hartstocht vallen zij op hun voze buit aan, dat

zij niet schromen elkander te doden om er een handje-

vol van te bemachtigen, anderen geraken in hun ijver

onder de wielen van de zwaarbeladen wagen en zij wor-

den door zijn gewacht verpletterd.

Het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht bezit een

laat ióde-eeuws glasruitje, dat hetzelfde onderwerp in

beeld brengt, doch hier is het geen hooiwagen, doch een

hooiberg, die de hebzuchtigen aantrekt, en het tafereel

mist de bewogenheid en de sombere dramatiek, die

Bosch’ genie er aan wist te geven.
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1620.

De Contrareformatie personifieerde de ijdele wereld als

een rijk opgetooide vrouw met de wereldbol op haar
hoofd en met de beker der wellust in de hand. Een nar
met een masker houdt zich in haar nabijheid op. Aan
haar voeten ligt een bos stroo met een kroon. Pauwe-
veren en zeepbellen herinneren aan haar hovaardij en

vergankelijkheid. Men denke aan Pater Poirters’ Het
Masker van de Wereldt afgetrocken.

1621.

Jordaens verzinnebeeldt de vergankelijkheid van het

leven door de Tijd, die de levenslamp uitblaast

(± 1660, Museum, Brussel).

1622.

Een veel voorkomend embleem voor de kortstondigheid

van het leven is het kind, dat slaapt op een doodshoofd,

met het bijschrift «Nascentes morimur ». Zie ook afb. 79.

1623.

Wanneer Goltzius op een gravure van 1594 een putto

schrijlings op een schedel doet plaats nemen, terwijl

hij tevens uit een schaaltje of schelp zeepbellen blaast,

verenigt hij twee der meest populaire Vanitas-symbo-
len (Zie n° 1625). Het « Homo bulla » is een geliefd

gezegde, reeds in het begin der 16de eeuw in trek. Dit

bulla kan waterbel of zeepbel betekenen. Op een prent

van Theodoor Galle blaast de vos de wereldbol als een

zeepbel op.

Cfr. Male, IV, 214 ; Knipping, I, 117 v., Afb. 74-76.

1624.

Een prent van Jacob Matham naar Karei van Mander
verenigt een gehele reeks emblemen, die de vluchtig-
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heid van het leven beduiden : een kind met de levens-

lamp in de hand, de dood, die met zijn schicht in de

hand in een bedstede (?) zit, een vaas met bloemen, een

groene en een dorre boom, een pelgrim, een schaduw,
een doodshoofd, een zandloper, een reukvaas, een

weversspoel, enz.

Cfr. Knipping, I, 121, afb. 78.

1625.

De Vanitas-stillevens in eigenlijke zin brengen enkele

artikelen van weelde of vermaak bijeen, als snuisterijen,

vruchten, bloemen, muziekinstrumenten, enz. waar-
tussenin een doodshoofd aan de vergankelijkheid van
al het aardse herinnert. Soms ook is het een kind, dat

bellen blaast, dat de kortstondigheid van de aardse

genoegens en vermaken aanduidt. Zie n° 1623.
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VI

DE DOOD

1626.

In de antieke kunst wordt de Dood voorgesteld door
een knaap met een omgekeerde fakkel. Dit motief

ontmoet men wel eens op christelijke sarcophagen.

1627.

Een miniatuur in een 9de-eeuws handschrift van Kos-
mas Indikopleustes, dat echter teruggaat op een enkele

eeuwen ouder voorbeeld, stelt de Dood voor als een
jongeling met onbekleed bovenlichaam en wilde haren,

die op een zerk gezeten zich afwendt van Henoch, om
aan te tonen, dat hij over de profeet, die niet stierf,

maar van de aarde weggenomen werd, geen macht bezit.

1628.

Hoewel de oudste voorstellingen van de Dood het

demonische en schrikaanjagende missen, omdat men
van het idee uitging, dat de verschrikking van de Dood
door Christus’ overwinning gebroken was, vindt men
de Dood toch soms als een demon afgebeeld, vooral bij

de voorstelling van de nederdaling van Christus ter

helle. Op miniaturen uit de nde en 12de eeuw wordt
dat demonische karakter hoe langer hoe algemener.
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1629.

Op een miniatuur van het Evangeliarium van Uta uit

de eerste jaren der nde eeuw is de Dood een mannen-
figuur, die, met een geknakte lans en een gebarsten

sikkel, ineenzijgt voor het overwinnende Leven.

Cfr. Molsdorf, 241 ; Beissel, 259, Bild 80.

1630.

De Dood, rijdende op een paard, is ontleend aan de

Apocalyps (6, 8). Een handschrift van rond 800 stelt

de rijdende Dood nog voor als een jongeling, die slechts

door de personificatie van de Hades wordt aangeduid

als de Dood. Later, wanneer de Dood tot een geraamte

wordt, krijgt het paard hoe langer hoe meer een skelet-

achtig aanzien. Een enkele maal rijdt de Dood op een

koe (Missaal van Pierre de Raimbaucourt uit 1323 ;

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag).

1631.

In Italië wordt de Dood vanaf het midden der 14de

eeuw vaak voorgesteld als een gevleugelde vrouwen-

figuur. Wellicht is hier humanistische invloed aan het

werk, en hebben wij de figuur als de godin van de

Dood, Dea Mors, op te vatten. Zij komt o. m. voor op

een fresco van het midden der 14de eeuw op het Campo
Santo van Pisa.

1632.

Eveneens een Italiaans gegeven is de Dood als triom-

fator, op een door paarden of runderen getrokken wa-
gen rijdend en gewapend met de zeis of met pijl en

boog. Petrarca gaf hier het voorbeeld met zijn Trionfi.

Als voorbeeld is een paneel der 14de eeuw te noemen
in de Academie te Siena.
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1633.

De Dood als skelet vinden we reeds bij van Eyck. Wij

zien immers op zijn Laatste Oordeel in de Ermitage te

Leningrad St. Michael, gevleugeld en geharnast, wijd-

beens op het skelet van een reusachtige doodsfiguur

staan, dat als een vleermuis breed zijn armen en benen

spreidt over de hel en de daarin stortende mensen.

1634.

Het middenpaneel ener triptiek van Herman Tom
Ring (1521-1596) voert de Dood als geraamte op zeer

dramatische wijze ten tonele. Hij staat bij een geopend

graf in een lijkkist met terzijde geschoven deksel, en

richt zijn gespannen boog op de toeschouwer. Rondom
liggen de doden dooreen. Zie afb. 178 (Aartsbisschop-

pelijk Museum, Utrecht).

1635.

Ripa beeldt de Dood af als een skeletachtige, uitgemer-

gelde figuur, gekleed in een rijk gewaad van goudbro-

caat. Schuin op zijn doodshoofd heeft hij een lieflijk

masker van jeugdig voorkomen gebonden. Dit duidt

erop, dat de Dood voor sommigen schrikwekkend is,

voor sommigen goed en lieflijk, en tevens om aan te

duiden, dat elk levend mens slechts het masker van de

Dood is.

In zijn beschrijving verrijkt Ripa zijn allegorie nog

met verdere attributen. Hij omkranst hem het hoofd

met groene lauwertakken, om de heerschappij van de

Dood over al de levenden aan te duiden. In de hand

draagt de Dood een mes met olijftakken omwonden,

omdat het sterven de vrede met zich brengt. Ten slotte

draagt hij over de schouder een pelgrimsstaf, waaraan
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kronen, mijters, muziekinstrumenten, boeken, enz.

bengelen.

Cfr. Ripa, 422.

1636.

Stanihurstus beschrijft de Dood als geraamte, staande

op een voetstuk. Hij draagt op het hoofd een kroon,

benevens twee vleugeltjes, waartussen een zandloper is

aangebracht. Met zijn zeis slaat hij om zich heen, waar
mannen, vrouwen, jongelingen en grijsaards, vorsten

en bisschoppen neergemaaid worden. Zie afb. 77.

De Doot, die gij hier siet gekroont.

En niemant oyt en heeft verschoont.

Heeft op haer hooft twee vlercken staen,

Waer door den Tijdt snelt dapper aen,

Soo dat sy meenich mensch verrast.

Die op haer komste niet en past.

Cfr. Guilielmus Stanihurstus S. I., Nieuwe Afbeldinge van
de Vier Uytersten, tweede druk, Antwerpen, 1664, blz. 19.

1637.

De Dood wordt wel vergeleken met de Basilisk, « Men
seght dat den Basiliscus, soo hy eerder van den Mensch
ghesien wordt, als dat hy den mensch siet, dat hy dan
moet bersten van sijn eyghen venijn : maer in teghen-

deel, soo hy den mensch eerder siet als dat den mensch
hem siet, dat moet het den mensch met de doot be-

koopen. Gaet het oock soo niet met de Doot ? Want
sien wy van verre de Doot,... onghetwijfelt haere pijlen,

die wy voorsien hebben, sullen ons weenich quetsen,

omdat se ons ghewaepent sullen vinden ; maer soo

de Doot ons komt te verrasschen, en onversiens ons
van achteren by den neck vat, dan ist te vreesen, datse

704



De Dood

ons niet alleen onghewaepent, maer teenemael onbe-

reyt sal vinden. »

Cfr. Ibid. 76 v.

1638.

Molanus' keurt het bijschrift : Hodie mihi, cras tibi.

Heden ik, morgen gij
,
dat dikwijls de afbeelding van de

Dood vergezelt, af. Corvinum enim illud Cras, deze

roep als van een raaf : Cras, morgen, kan niemand zich-

zelven beloven, waar niets zo onzeker is als de dag van
morgen en het uur van de Dood. Hij stelt dan ook voor

dit bijschrift te vervangen door : Mihi heri et tibi

hodie (Eccles. 38, 23), Gisteren ik, vandaag gij.

Cfr. Molanus-Paquot, 139.

1639.

De late Middeleeuwen omkleden het idee van de Dood
met een verschrikking vol rauw realisme. Niet slechts

wordt de Dood voorgesteld in de gedaante van een

skelet, maar ook als een tot ontbinding overgaand
kadaver, dat wandelt en beweegt gelijk een levend

mens. Een overgangstype is te vinden op een miniatuur

in het Missaal van Pierre de Raimbaucourt in de Ko-
ninklijke Bibliotheek te Den Haag, daterende van 1323;
de Dood verschijnt er als een monster voor de helft

bestaande uit een menselijk skelet, voor de overige helft

uit een op een centaur gelijkend dier.

1640.

Vooral in Frankrijk is het aan het einde der Middel-

eeuwen niet zeldzaam, dat op grafmonumenten de over-

ledene wordt voorgesteld als een naakt of slechts met
een lijkdoek bekleed kadaver, dat reeds tot ontbinding

begint over te gaan. Een der vroegste voorbeelden
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daarvan is het grafteken van de beroemde medicus
Guillaume de Harcigny te Laon, dat van het einde der

14de eeuw dateert.

Cfr. Male, III, 346 vv.

1641.

Soms werd ook een dergelijk ontbindend lijk, in steen

gebeeldhouwd, als welsprekend Memento mori in de
kerkwand aangebracht, zonder dat er sprake is van
een graf. Een bijschrift verduidelijkte de bedoeling :

Olim formoso fueram qui corpore, putri
Nunc sum. Tu similis corpore lector eris.

Ik, die vroeger schoon was van lijf en leden, ben nu
slechts verrotting. Weldra zult gij mijner gelijk zijn,

gij die dit leest.

Vrijwel al deze Doodsverbeeldingen ontstonden tussen
de jaren 1526 en 1557.

Cfr. Male, III, 350 v., Fig. 196.

1642.

Een ander soortgelijk bijschrift luidt als volgt :

Quisquis ades,

Tu morte cades.

Sta, respice, plora.

Sum quod eris :

Modicum cineris !

Pro me, precor, ora.

Wie gij ook zijt, de Dood zal U treffen. Wijl een weinig,

zie naar mij en ween. Ik ben wat ook gij zult zijn, een
handvol asse. Ik smeek U, bid voor mij !

Dit laat-middeleeuwse opschrift ontmoeten we in een
gewijzigde vorm nog op het grafteken van Herman
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Frederik, Graaf van den Bergh uit 1683 in de Maas-
trichtse St. Servaaskerk. Het luidt daar :

Quisquis ades,

Qui morte cadcs.

Sta, respice sortem.

Te, nosti certo, talia fata manent :

Rex, princeps, judex, dominus, servus, miser, aeger.

Sis quicumque velis, pulvis et umbra sumus.

Wie gij ook zijt, ook U zal de dood treffen : daarom
wijl een weinig, en aanschouw mijn lot. Ook U wacht
voorzeker hetzelfde, U, koning, vorst, rechter, meester,

dienaar, ellendige, zieke... Gij moogt dan zijn wie gij

wilt, wij allen zijn slechts stof en schaduw.

1643.

De naar onze smaak wel wat al te rauwe doodssymbo-
liek der late Middeleeuwen zal vermoedelijk beïn-

vloed zijn door de vreselijke pestepidemieën, die vanaf
het midden der 14de eeuw Europa voor een deel ont-

volkten.

1644.

Ook in ons land komen voorbeelden voor van ver-

rottende lijken, uitgebeeld op graftekens, o. a. te

Vianen (± 1542) en Arnhem (Eusebiuskerk, na 1560).

1645.

Ghij siet in dit graf vier plancken van slecht houdt, een
versleten slaepelaecken, en daer in een verrot lichaem
ligghen, eenen uytersten schrick voor den reuck en voor
het gesichte. Ah wat blaeuw-ghestreepte serpenten

sien ick in sijn hooft ? wat dicke padden op sijn ooghen ?

wat al swadderinge en afgryselijcke wormen in en uyt
sijnen verrotten buyck krielen ? ’t is altemael soo vol
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etter en stanck en afgryselijck, datter de afgryselijck-

heyt selver af soude gaen loopen en voor schroomen.

Cfr. G. Stanihurstus, S. I., Nieuwe Afbeldinghe van de
Vier Uytersten, Tweede druk, Antwerpen, 1664, blz. 69.

1646 .

Een welsprekende herinnering aan de onvoorziene dood
is vervat in de legende der drie levenden en der drie

doden. Drie voorname jongelieden, een hertog, een
graaf en een koningszoon, betreden op jacht zijnde een
eenzaam kerkhof, en zie, onverwachts staan drie doden
vóór hen, die schenen te wachten op hun komst. Sid-

derend van ontzetting staan de drie jagers stil. En de
drie doden openen hun tandeloze mond en hol klinken

hun stemmen. Ik was Paus, zegt de eerste. Ik kardinaal
vervolgt de tweede, en ik pauselijk notaris, verklaart

de derde. Spiegelt U aan ons, voor het te laat is, want
gij zult zijn zoals wij : macht, eer en rijkdom zijn niets ;

in het uur van de dood zijn het slechts de goede werken,
die blijven.

De Franse kunst schijnt dit motief het eerste benut te

hebben. Het komt ook wel voor, dat de drie levenden
niet alle jonge mannen zijn, doch door hun verschil in

leeftijd aanduiden, dat de dood geen onderscheid
maakt tussen jeugd en ouderdom.
Soms liggen de drie geraamten in doodskisten. Dan
fungeert een kluizenaar als tussenpersoon, om de leven-

den te vermanen. Een voorbeeld daarvan is o. a. een
fresco van Francesco Traini (14de eeuw) op het Campo
Santo te Pisa.

De legende der drie levenden en der drie doden komt
voor op muurschilderingen in de St. Maartenskerk te

Zalt-Bommel en in de St. Walburgiskerk te Zutphen,
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beide uit de tweede helft der 15de eeuw. Ook treffen

wij haar aan in de kerk te Muiden.

Cfr. Male, III, 355 ; Molsdorf, 244 v. Smits, 219 ; G. J.

Hoogewerfï, de Noord-Nederlandsche Schilderkunst, dl. I

’s Hage, 1936, blz. 249, 211 ; II, 126.

1647.

Een voortzetting en uitbreiding van de legende der drie

levenden en der drie doden wordt gevormd door de
Dodendansen. Het ontstaan daarvan is eveneens in

Frankrijk te zoeken.

De naam Dodendans is misleidend. Wij hebben hier

immers niet te doen met een dans in de eigenlijke zin

van het woord, doch met een reeks momenten, waarop
de Dood zijn knokige hand legt op de schouder van een

nieuw slachtoffer, dat een bepaalde rang of stand

der toenmalige maatschappij vertegenwoordigt, vanaf
Paus, Keizer en Koning tot de simpele handwerksman
en het onnozele kind. Zie afb. 173-6.

De oudste bewaard gebleven voorbeelden dateren van
het einde der 14de eeuw. Emile Male maakt evenwel
melding van een door hem ontdekt Latijns gedicht uit

het begin der 14de eeuw, dat een complete geschreven

Dodendans is. Allerlei personen, gerangschikt in hië-

rarchische orde, de Paus, de Koning, de Bisschop, de

ridder, de geneesheer, de wijsgeer, de jonge man, de

grijsaard, de rijke, de arme, de zot, zij allen beklagen
zich om beurten, dat zij sterven moeten, en toch gaan
zij heen om te sterven.

Vado mori, presui, baculum, sandalia, mitram,
Nolens sive volens, desino. Vado mori.

Vado mori, miles, belli certamina victor,

Mortem non didici vincere. Vado mori.
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Vado mori, logicus. Aliis concludere novi

;

Conclusit breviter mors mihi. Vado mori.

Ik ga sterven, ik, de bisschop. Mijn staf, mijn sandalen,

mijn mijter, ik moet ze achterlaten, of het mij aanstaat

of niet. Maar sterven ga ik !

Ik ga sterven, ik, de ridder, overwinnaar in zo menige

strijd. Slechts de Dood leerde ik niet te ovenvinnen.

Dus zal ik sterven.

Ik ga sterven, ik, de wijsgeer. Anderen heb ik te rede-

neren geleerd. Maar de Dood wist mij in korte tijd in de

strikken van zijn betoog te vangen. Ik ga dus sterven.

Vermoedelijk is dit gedicht de tekst voor een in het

kader der liturgie ingelast mysteriespel en inderdaad

blijkt uit andere gegevens, dat de oorsprong van de

Dodendans in een dergelijk mysteriespel te zoeken is.

Aan het einde der T4de eeuw en in de loop der 15de

wordt het in verscheidene delen van Frankrijk opge-

voerd, en het zijn vooral de bedelorden. Franciscanen

en Dominicanen, die het morele effect dezer geacteerde

boetepreken, die steeds plachten uit te gaan van de

zonde van het eerste mensenpaar, waardoor de dood
in de wereld kwam, vasten te benutten.

In Franse bijschriften uit de 15de en 16de eeuw bij een

Dodendans wordt ten aanzien van het skelet, dat elk

der voorgestelde personen uit het leven wegleidt ge-

sproken van « le mort », en niet van « la mort ». Het

skelet is dus niet de verpersoonlijking van de Dood,

maar het is het alter ego van de voorgestelde persoon,

de gestalte, die hij hebben zal, wanneer hij eenmaal zal

gestorven zijn. De levende ziet zichzelf in de spiegel

van de Dood. Later vervaagt dat idee, en in de 16de

eeuw, ook bij Holbein, is het inderdaad de Dood, die de

levenden voor zich opeist. De dans der doden is dan
geworden tot de dans van de Dood.
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De Dodendans komt in de Nederlandse kunst der Mid-
deleeuwen niet voor. In de Franse en Duitse kunst van
dat tijdperk des te meer. Een der meest bekende uit de
16de eeuw is de serie houtsneden naar tekeningen van
Holbein.

Cfr. Male, III, 359 vv.
; Molsdorf, 235 v. ; Künstle, 1,211 ;

Smits, 219 ; A. W. Barten, De Doodendans in de Druk-
kunst. z. pl. en j.

1648.

Hoewel er in de Nederlandse kunst geen eigenlijke

Dodendansen vallen aan te vijzen, spreekt een soort-

gelijke, mogelijk nog aangrijpender besef van de univer-

saliteit van de dood uit Brueghel’s Triomf van de Dood
te Madrid. In lugubere slagorden trekken de geraamten
op tegen de levenden. Anderen drijven de mensen bij

drommen in de duistere holte ener enorme kooi, waar-
boven een skelet een sinistere marsch op de pauken
slaat. De levenden worden weggesleept van de feestdis

en van de speeltafel. Gelieven worden uiteengerukt,

jeugd noch ouderdom blijven verschoond. Zwak verzet

zich een enkele, doch wat baat het ? De dood maait
hem neer, de lijken stapelen zich op, en schouder aan
schouder dringen zij die leven naar de donkere muil
van de Dood.

1649.

David Vingboons waagde zich aan een soortgelijk on-
derwerp (Buenos Aires, Museum)

,
door Boetius a Bols-

wert in prent gebracht. De Dood richt zijn pijlen op de
mensheid, die wegvlucht naar de donkere poort, terwijl

een ander gedeelte zich poogt te verzetten.

Cfr. Knipping, I, 108, afb. 68.
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VII

DE GESTORVEN CHRISTEN

1650.

Het lijk van de Christen wordt in de kerk met het

hoofd naar het Oosten en met de voeten naar het Wes-

ten geplaatst. Dit geeft aan, hoe hij zich haast van de

ondergang naar de opstanding, vanuit de wereld naar

de eeuwigheid.

Cfr. Durandus, VII, 35, 39.

1651.

Wanneer op de grafsteen naast de afbeelding van de

overledene het Lam Gods voorkomt, herinnert dat aan

de bede der liturgie : Agnus Dei, qui tollis peccata

mundi, dona eis requiem. Lam Gods, dat de zonden

der wereld wegneemt, geef hen de rust. Op middel-

eeuwse grafstenen in de plaatsen, die tot het oude

bisdom Luik behoorden, komt dit motief veelvuldig

voor.

1652.

De liggende graffiguren uit de Middeleeuwen (Fr.

gisants) geven in hun oudste en beste voorbeelden geen

realistisch portret van de overledene, doch een geïde-

aliseerd type, niet ouder dan drie en dertig jaar. Dit

toch is de leeftijd van Christus bij Zijn dood en verrij -
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zenis ; zo ook hoopten de middeleeuwse Christenen

met hun Verlosser te verrijzen.

Cfr. M&le, III, 400 v.

1653.

De voeten dezer graffiguren rusten gewoonlijk tegen

een liggend dier. Bij bisschoppen en geestelijken is het

gewoonlijk een draak, hetgeen herinnert aan het woord
der H. Schrift : Conculcabis leonem et draconem. Bij

ridders en vorsten zien wij vaak een leeuw of een

jachthond. In latere tijd kiest men wel het wapendier

van de overledenene. Zie ook n° 1751.
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VIII

HET LEVEN HIERNAMAALS

DE ZIEL EN HAAR REDDING

1654.

Het verlangen der Joden naar redding uit de Baby-
lonische gevangenschap is de voorafbeelding van het
verlangen der ziel naar redding uit de gevaren van het

leven.

Ps. 136, i v.

1 . Super flumina Babylonis,
illic sedimus et flevimus :

cum recordaremur Sion.

2. In salicibus in medio
eius, suspendimus organa
nostra.

3-Quia illic interrogaverunt

nos, qui captivos duxerunt
nos, verba cantionum :

4. Et qui abduxerunt nos :

Hymnum cantate nobis de
canticis Sion.

5. Quomodo cantabimus
canticum Domini in terra

aliena ?

Aan de stromen van Baby-
lon zaten wij en weenden,
als wij dachten aan Sion.

Aan de wilgen, die daar
stonden, hingen wij onze
harpen op.

Want zij, die ons gevangen
hadden weggevoerd, vroe-

gen ons liederen te zingen.

Zij die ons hadden wegge-
voerd, zeiden : Zingt ons
iets voor uit de liederen van
Sion.

Maar hoe zullen wij het lied

des Heren zingen in een
vreemd land ?
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1655.

Gelijk een land zonder water naar de regen snakt, zo

verlangt de ziel naar God.

Ps. 142, 6.

1656.

De redding der ziel komt tot uitdrukking in :

Ps. 123, 3 v.

3. ...Cum irascetur furor eo-

rum in nos

4. forsitan aqua absorbuis-

set nos.

5. Torrentem pertransivit

anima nostra : forsitan per-

transisset anima nostra a-

quam intolerabilem...

7. Anima nostra sicut pas-

ser erepta est de laqueo

venantium : laqueus contri-

tus est, et nos liberati

sumus.

Jer. 31, 12 v.

12. Et venient, et lauda-

bunt in monte Sion : et con-

fluent ad bona Domini su-

per frumento, et vino, et

oleo, et foetu pecorum et

armentorum : eritque ani-

ma eorum quasi hortus ir-

riguus, et ultra non esu-

rient.

13. Tune laetabitur virgo

in choro, iuvenes et senes

simul : et convertam luctum
eorum in gaudium, et con-

Toen hun toorn tegen ons

ontbrandde, zou het water

ons verzwolgen hebben
en zou onze ziel door een

stortvloed zijn heengegaan;

onze ziel zou zijn gegaan

door een ondoorwaadbaar
water...

Onze ziel is ontsnapt als

een mus uit de strik der

vogelaars. De strik is ver-

broken en wij zijn bevrijd.

Juichend zullen zij komen
op de berg Sion en zij zul-

len zich verblijden om de

goede gaven des Heren, om
het koren, de wijn en de olie,

om de schapen en runderen;

hun ziel zal zijn als een be-

vloeide tuin, zij zullennooit

meer versmachten.

Dan zullen de meisjes dan-

sen van vreugde, jongeman-

nen in de kring der grijs-

aards ;
dan zal Ik hun rouw
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solabar eos, et laetificabo a
dolore suo.

6. Expandi manus meas ad
te : anima mea sicut terra

sine aqua tibi.

m vreugde veranderen, hen
troosten en verblijden, om-
dat hun kommer voorbij is.

Ik strek mijne handen naar
U uit ; mijn ziel smacht
naar U als een land zonder
water.

1657.

Elias in de vurige wagen, in de Middeleeuwen als een
voorafbeelding van Christus’ Hemelvaart geldend,
duidde in de oud-christelijke kunst op het opgaan der
ziel ter zaligheid.

Cfr. Kaufmann, 310 v.

1658.

Op Gallische sarcophagen symboliseert een bloeiende
boom naast een verdorde de overgang van het aardse
naar het hemelse leven.

Cfr. Kaufmann, 292.

1659.

Op de schilderingen in de Catacomben zijn de wijze
maagden, die met brandende lampen opgaan naar
Christus, het symbool der zielen die opgaan naar het
eeuwig leven.

1660.

In de derde eeuw gold de pauw als zinnebeeld der
onsterfelijkheid, aangezien men aannam, dat het vlees
van deze vogel bestand was tegen bederf.

1661.

Ook is de pauw, soms pikkend aan een druif of een
kelk, op te vatten als symbool van de onvergankelijk-
heid der ziel in het Paradijs.

Cfr. Kaufmann, 286.
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1662.

Op grafplaten der eerste christentijden komen het

schip en de vuurtoren voor als symbolen van de vaart

der ziel naar de veilige haven.

1663.

In de oud-christelijke kunst is de duif het meest voor-

komende symbool der ziel. Zij komt voor met bijschrif-

ten als columbula, palumba sine fel, anima innocentis-

sima palumba, enz. Dikwijls draagt zij een olijftak in

de bek als illustratie der vredesformule : in pace.

1664.

De ziel in de vreugde des hemels wordt verzinnebeeld

door een duif, pikkend aan de Eucharistische kelk of

aan de wijndruif.

1665.

Twee duiven naast een boom of op de armen van het

Kruis symboliseren wellicht de redding der zielen door
het Kruis.

1666.

Eveneens worden de zielen in de hemelse vreugde
verzinnebeeld door twee lammeren naast de Eucharis-

tische kelk of naast de melkemmer.

1667.

Volgens de opvatting van Wilpert zijn de oranten (figu-

ren in biddende houding met de armen uitgestrekt) op
te vatten als de zielen der afgestorvenen, die de eeuwi-

ge zaligheid reeds binnengingen en voor de achter-

geblevenen bidden, opdat ook zij hetzelfde doel mogen
bereiken. Volgens een andere, minder waarschijnlijke
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these (L. v. Sybel) zijn het adoranten, d. w. z. afge-

storvenen, die van de eeuwige zaligheid genieten en

daarbij God aanbidden, zonder dat er sprake is van
voorbede voor anderen.

Cfr. Marucchi, 303 ; Kaufmann, 272 v. ; Neuss, 138 v.

1668.

Later nemen de oranten klaarblijkelijk het karakter

aan van geidealiseerde portretten der afgestorvenen.

Maria en ook andere Heiligen werden als oranten

voorgesteld.

1669.

De hoofdgedachte der oud-christelijke kunst is de red-

ding uit nood en gevaren. God helpt en redt zijn die-

naren, die op Hem hopen, uit alle noden. Dit karakter

komt sterk tot uitdrukking in de keuze der motieven,

die in de oud-christelijke kunst het meeste voorkomen.
Uit het Oude Verbond is Noë in de Ark 32 maal, het

offer van Isaak 22 maal, Mozes, die water uit de rots

slaat, 68 maal, de jongelingen in de vuuroven 17 maal,
Daniël in de leeuwenkuil 39 maal en Jonas 57 maal
voorgesteld. Uit het Nieuwe Verbond is de genezing

van de lamme 20 maal, de wonderbare broodvermenig-
vuldiging 35 maal, de opwekking van Lazarus 53 maal
en de Goede Herder 114 maal voorgesteld.

Hieruit spreekt ook wederom het sepulchrale karakter
der oud-christelijke kunst. « Alles bezieht sich mittel-

bar oder unmittelbahr auf den Verstorbenen, om des-

sentwillen die Fresken gemalt werden, sei es dasz seine

Hinterbliebenen sie für ihn oder dasz er selbst zu seinen

Lebzeiten sie bestellte... Der Verstorbene ist der Mittel-

punkt, um den sich alles wendet
;
von ihm musz die

Erklarung ausgehen, auf ihn musz si wieder zurück-
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kommen. » (Wilpert, Die Malereien der Katakomben
Roms, Freiburg, 1903, S. 141).

1670.

Zoeken wij naar de herkomst der oud-christelijke ico-

nografie, dan behoren wij ons te wenden tot die bron-

nen, welke evenals de kunst, een sepulchraal karakter

bezitten. Le Blant was de eerste, die in zijn Études sur

les sarcophages de la ville d’Arles (Paris, 1878) gewezen

heeft op de zgn. Commendatio animae (Rituale Roma-
num, Tit. V., cap 7), wijl hij daarin een der bronnen zag

van oud-christelijke sepulchrale iconografie. Uit het

hierna volgende uittreksel der commendatio moge
blijken, dat men hier een vrijwel identieke reeks motie-

ven aantreft, als in de sepulchrale iconografie. De for-

mule der opeenvolgende gebeden is steeds dezelfde,

slechts het punt van vergelijking uit het Oude Verbond
is telkens een ander.

1) Libera, Domine, animam servi tui ex omnibus
periculis inferni et de laqueis poenarum et ex

omnibus tribulationibus. Amen.

2) Libera, Domine, animam servi tui, sicut libe-

rasti Henoch et Eliam de communi morte mundi.

Amen.

3) ... sicut liberasti Abraham de Ur Chaldaeorum.

4) ... sicut liberasti lob de passionibus suis.

5) ... sicut liberasti Isaac de hostia et de manu pa-

tris sui Abrahae.

6) ... sicut liberasti Lot de Sodomis et de flamma
ignis.

7) ... sicut liberasti Moysen de manu Pharaonis.

8) ... sicut liberasti Danielem de lacu leonum.

9) ... sicut liberasti tres pueros de camino ignis ar-

dentis et de manu regis iniqui.

719



Achtste Boek : De Rechtvaardigen en de Bozen

10) ... sicut liberasti Susannam de falso crimine.

11) ... sicut liberasti David de manu regis Saul et de

manu Goliae.

12) ... sicut liberasti Petrum et Paulum de carceribus.

13)

... sicut beatissimam Theclam virginem liberasti

de tribus atrocissimis tormentis.

Datering en herkomst der Commendatio staan nog niet

vast, maar toch volgt uit de keuze der paradigmen, dat

zij van Joodse of oud-christelijke oorsprong is.

K. Michel bestudeerde in aansluiting aan de vondst van
Le Blant de gebeden van de zgn. Pseudo-Cyprianus,

die eveneens sepulchraal van karakter zijn en uit de tijd

der vervolgingen dateren. Ook daar worden een reeks

episoden uit het Oude en Nieuwe Verbond genoemd,
die eveneens hun plaats vonden in de iconografie. Uit

het Oude Verbond ontmoeten wij er de drie jongelingen

in de vuuroven, Daniël in de leeuwenkuil, Jonas, To-
bias en Susanna

;
uit het Nieuwe : de Annuntiatie, de

geboorte van Christus, de bruiloft van Cana, de gene-

zing van de melaatse, de blinde, de lamme en van de
vrouw die aan bloedvloeiing leed, de opwekking van
Lazarus en die van het dochtertje van Jairus.

Cfr. Marucchi, 294 ; Künstle, 20 v. ; Neuss, 30 ; Kauf-
mann, 320.

1671.

De jaargetijden, uitgebeeld door koppen met emble-
men en kransen, of door voorstellingen van het land-

leven en de oogst, werden door de Christenen aan de
heidense iconografie ontleend, maar ook voor hen had-
den deze gegevens een voor de hand liggende sym-
bolische betekenis, door hun herinnering aan leven, dood
en verrijzenis.

Cfr. Kaufmann, 281 ; Neuss, 20.
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1672.

Kaufmann houdt de adelaar met kroon en Christus-

monogram, die voorkomt op sommige Zuid-Gallische

sarcophagen, voor een symbool der opstanding en der

felix reparatio temporum in de geest van Ps. 102, 5 :

renovabitur ut aquilae iuventus tua. Uw jeugd, als die

van een arend, wordt vernieuwd.

Cfr. Kaufmann, 288.

1673.

De felix reparatio temporum in Christelijke zin, en de
aanknoping bij het in bovengenoemd n° aangehaalde
psalmvers is meer evident en voor de hand liggend waar
het zich handelt om de Phoenix (zie n° 256-7).

Clemens Romanus haalt de Phoenix aan als bewijs voor
de verrijzenis des vieses.

Cfr. Kaufmann, 286 v.
; Marucchi, 306.

1674.

Den syde-worm voorwaer die werckt met rijper sinnen,

Die weet een nutter stuck, een huys voor hem te spinnen,
Daer rust hy naer sijn doot, en wort allengskens vlugh
En krijgt so mettertijt noch vleugels op den rugh.

Daer met verlaet hy d’aerd, en allen aertsche saecken.

En gaet een beter locht, een soeter licht genaecken.

Cfr. G, Stanihurstus, Nieuwe Afbeldinghe van de vier

Uytersten, 2de druk, Antwerpen, 1664, blz. n v.
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IX

DE MENS
BIJ HET LAATSTE OORDEEL

1675.

Vellem, sinister inter haedorum greges,

Ut sum futurus, eminus dinoscerer
;

Atque hoe precante, diceret Rex optimus :

Romanus orat ; transfer huc haedum mihi :

Sit dexter agnus ; induatur vellere.

Aurelius Prudentius Clemens (348-^405), I1EPI ETE-
<PANQN X, 1136 vv.

O mocht ik, als ik me bevinden zal onder de kudden
der bokken aan de linkerzijde, uit de verte onderschei-

den worden en mocht op het gebed van deze martelaar

(Romanus) de opperste Koning zeggen : Romanus
bidt voor deze. Breng mij daarop die bok herwaarts,

dat hij een lam worde aan Mijne rechterhand en bekleed

worde met een vacht.

1676.

De echo van bovenstaande verzen van Prudentius

vinden wij terug in de hymne Dies Irae :

Inter oves locum praesta.

Et ab haedis me sequestra,

Statuens in parte dextra.
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Schenk mij een plaats onder de lammeren, en wil mij

van de bokken scheiden, door mij een plaats aan Uw
rechterzijde te wijzen.

1677.

Een vrij vroeg paneel van een onbekend meester in het

museum te Brussel vat de voorstelling van het Laatste

Oordeel, zoals dat in de Middeleeuwen placht voorge-

steld te worden, samen. « Op breeden goudgrond zit

Christus op den regenboog. Zijn wonden stralen goud
uit, Maria en Johannes de Dooper knielen biddend links

en rechts, engelen dragen de lijdenswerktuigen. Links

boven is als een gouden kerk de hemel aangeduid, waar
de zaligen ten volle gekleed binnengaan, en er zijn

Bisschoppen en priesters bij. Links onder verrijzen de

doden uit hun graven in zeer kuisch naakt, terwijl

enkelen nog slapende geraamten zijn. In het midden
zetelen de apostelen. Rechts slepen duivels de ver-

doemden naar de hel, waaronder meerdere geestelijken,

een Bisschop en vorsten. »

Cfr. Smits, 220 v., afb. 78.

1678.

St. Michael als zielenweger is een in de latere Middel-

eeuwen vrijwel steeds aan het Laatste Oordeel toege-

voegd motief. Wij noemen in dit verband Rogier van
der Weyden’s altaar te Beaune. De zielenweging of

psychostasie, waarbij het goede en het kwade der ziel

in de gedaante van een kind en een duiveltje tegen

elkander worden afgewogen is een motief, dat in de

Egyptische kunst wortelt. De latere Middeleeuwen

laten soms de ernst dezer scène varen en gaan zich te

buiten aan een weinig aan het onderwerp aangepaste
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burleske clownerie, die wellicht onder invloed der toen-
malige toneelvertoningen staat. Zie afb. 8Sa .

1679.

Bij Rubens wordt de zo ingetogen verrijzenis der vroege
primitieven een ware verrijzenis des vieses, die moeilijk

verklaarbaar is zonder de invloed van Michelangelo’s

Laatste Oordeel.

Cfr. Rubens’ Laatste Oordeel te München.
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X

DE HEMEL

1680.

De Commendatio animae spreekt van de Hemel als

van het Heilige Sion en van de hemelse stad Jerusalem.
Hodie sit in pace locus tuus, et habitatio tua in sancta
Sion,... veniant illi obviam sancti angeli Dei, et perdu-
cant eum in civitatem coelestem Jerusalem.

De liturgie der overledenen gebruikt ditzelfde beeld bij

de uitvaart der gelovigen, wanneer het lijk de kerk uit-

gedragen wordt. In paradisum deducant te angeli, in

tuo adventu suscipiant te martyres, et perducant te in

civitatem sanctam Jerusalem. Ten paradijze geleiden

U de Engelen, mogen de martelaren U bij Uwe aan-
komst inhalen en U binnenvoeren in de heilige stad
Jerusalem.

1681.

Dit hemelse Jerusalem vinden wij dan ook reeds afge-

beeld op de absis-mozaiek uit de 4de eeuw in S. Puden-
ziana te Rome. Ook werd het wel aangeduid door de
vorm van Romaanse kroonluchters, terwijl het in de
vroege Middeleeuwen niet zelden wordt toegepast op
miniaturen van Evangeliaria, o. a. in het door Lodewijk
de Vrome in 827 aan de kerk van St. Médard te Sois-

sons geschonken Evangelieboek (Bibl. Nat. 8850).

Cfr. voor dit laatste, Beissel, 177.
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1682 .

Het hemelse paradijs wordt in de oud-christelijke kunst

niet zelden voorgesteld door palmen en ander geboom-
te, waaraan soms nog de vier paradijsstromen toege-

voegd worden. Hieruit blijkt, dat men niet steeds

scherp onderscheid maakt tussen het hemelse en het

aardse paradijs. Als voorbeeld is te noemen de sarco-

phaag van S. Rinaldo in de Dom te Ravenna (5de eeuw).

1683 .

' Ml I

Een voor de hand liggende voorstelling van het hemel-

se paradijs is Abraham met Lazarus in zijn schoot. De
oudste voorstelling daarvan vinden wij in een Grieks

handschrift der homilieën van St. Gregorius van Na-
zianze in de Bibliothèque Nationale te Parijs. Later

draagt Abraham gewoonlijk meerdere zielen in de

gestalte van kinderen in zijn schoot. Naast hem staat

soms een levensboom opgesteld met mensenhoofden
tussen de bladeren. Vaak wordt dit motief omwille der

symmetrie verdubbeld.

Cfr. Molsdorf, 112 v. ; Male, II, 388.

1683a.

Suso ziet de hemel in navolging van Gregorius de

Grote als een lieflijke, groene weide, waar de zaligen in

feestkledij rondwandelen. Wij vinden deze opvatting

terug op de Verheerlijking van het Lam Gods van
Van Eyck. Ludolf van Saksen komt, Augustinus aan-

halende, tot een soortgelijke opvatting. In Italië vinden
wij haar o. a. bij Fra Angelico. Bij Rogier van der

Weyden (Beaune), bij Memlinc (Danzig), bij Stephan
Lochner (Keulen) en vele anderen krijgt de hemel het

aspect van een gulden portiek in weelderige gothische
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vormen. Jeroen Bosch ziet de hemel als een zinnelijke

tuin der lusten.

Cfr. Smits, 230 v. ; Molsdorf, 113 f.

1684.

De Barok volstaat gewoonlijk met de hemel aan te

duiden door wolken en stralen licht. De geestelijke

literatuur echter blijft hem meer zien als een aards

lustoord. Stanihurstus meent de beschrijving ervan te

moeten aanpassen aan die van Lucianus’ gelukkige

eilanden.

Cfr. G. Stanihurstus, S, I., Nieuwe afbeeldinghe van de
vier uytersten, 2de druk, Antwerpen, 1664, blz. 323 v. ;

zie ook blz. 104 v.
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XI

DE HEL

1685.

De hel wordt onder benutting van een antiek motief

gepersonifieerd door Hades. Het oudste voorbeeld

daarvan is het reliëf, dat Adam’s bevrijding uit het

voorgeborchte voorstelt op een der zuilen van het cibo-

rium van San Marco te Venetië, een vermoedelijk

Syrisch-Palestijns werk uit de 5de of de 6de eeuw.

1686.

Ongeveer vanaf het jaar 1000 vinden we in het Westen

een andere voorstelling der hel : een monsterachtige

beestenmuil, met scherpe tanden bezet en vlammen en

rook spuwend, in aansluiting aan de beschrijving van

de Leviathan (Job, 41).

1687.

De voorstelling der hel in meerdere ruimten of verdie-

pingen verdeeld, is een gegeven van Byzantijnsche oor-

sprong. Een nde eeuws voorbeeld daarvan is te vinden

in S. Angelo in Formis te Capua. Later wordt de voor-

stelling steeds ingewikkelder, daar men elke misdaad

zijn eigen vergelding wil doen toekomen. De meest

monumentale uitwerking van dit gegeven is te vinden

in Dante’s Inferno, welk werk de hellevoorstellingen
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der volgende eeuwen zal blijven beheersen en zodoende

de ontwikkeling van het motief sluit.

1688.

Joachim Patinir stelt de hel en het paradijs voor, ge-

scheiden door een brede stroom, waarop Charon met

zijn boot vaart (Madrid, Prado). De hel bestaat uit

donkere bossen, waarin hier en daar een vuurgloed

oplaait en waarin fantastische bouwsels in de vorm van

ovens verspreid liggen. Het geheel is niet zonder herin-

nering aan Jeroen Bosch.

Het paradijs wordt gevormd door bosschages met open

plekken, waar de zalige zielen rondwandelen in gezel-

schap van engelen. Op de achtergrond staat een lich-

tende koepelkerk op een heuvel.

1689.

De kunstenaars der Barok beelden de hel zelden of

nooit uit, in bepaalde gevallen, volstaan zij met een

aanduiding door enkele rotspunten met wat rook en

een spaarzame vuurgloed, zoals wij die bij Rubens en

zijn navolgers aantrefïen. De naieve verbeelding der

Middeleeuwen en de spitsvondigheden der Renaissance

lagen hen verre.
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XII

HET VAGEVUUR

1690.

Het vagevuur wordt vóór de periode der Contrarefor-
matie vrijwel niet uitgebeeld, tenzij op populaire blok-
drukprenten. De eerste voorbeelden uit de tijd der
Barok leggen het vagevuur gewoonlijk als een ietwat
mildere zone rondom de hel. (Prent van Hier. Wierix
naar Bernardo Passaro). Daarnaast treft men uitbeel-
dingen aan, die soms moeilijk van die der hel te onder-
scheiden zijn en waarop ontklede figuren in biddende of
treurende houding temidden van vlammen zijn voor-
gesteld. Men vergelijke Rubens’ H. Theresia, biddend
voor de gelovige zielen, in het Antwerpse Museum.
Cfr. Knipping, II, 131 vv.
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1

DE WETENSCHAPPEN
EN KUNSTEN

1691.

De middeleeuwse mens had een geheel andere opvat-
ting van de wetenschap dan wij, aangezien hij de wereld
rondom hem met een geheel ander oog beschouwde dan
de moderne mens. De bestudering van de dingen op
zich had voor hem geen zin. Hoe zou dat ook anders
kunnen, vraagt Male, puisque le monde était comju
cornine un discours du Verbe, dont chaque être était

une parole ? De geleerde van die tijd ziet ieder feno-

meen der natuur in het licht der Verlossing. Als Roger
Bacon in de 13de eeuw de zeven lagen, die de oogappel
omgeven, beschreven heeft, besluit hij daaruit, dat God
ons daarmee een beeld heeft willen geven van de zeven
gaven van de Heilige Geest.

1692.

Voor de middeleeuwse mens is alle kennis, die hij buiten
de openbaring bemachtigen kan, vervat in de zeven
vrije kunsten, de artes liberales, verdeeld in het tri-

vium en het quadrivium, zeven wegen, die leiden tot de
kennis. Tot het trivium behoren de grammatica, de
rhetorica en de dialectiek, het quadrivium wordt ge-
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vormd door de arithmetiek, de geometrie, de astrono-

mie en de muziek. Heeft de mens deze zeven wegen
afgelegd, dan betreedt hij het domein der wijsbegeerte.

Deze op haar beurt leidt hem tot de wetenschap van
God, de theologie.

1693.

Welk een verheven opvatting men had van de zeven
vrije kunsten blijkt wel hieruit, dat Albertus Magnus
het tot de volkomenheden der H. Maagd rekent, dat zij

de volmaakte kennis der zeven artes liberales zou
bezeten hebben. Zie ook n° 1701.

Cfr. de aanhaling bij Huysmans, La Cathédrale, II, 15.

1694.

Welke waren de geschreven bronnen, waaruit de mid-

deleeuwse wetenschap putte ? St. Augustinus was de
eerste, die getracht had een samenvattendwerk over de
zeven vrije kunsten te leveren, doch hiervan bleef

slechts een klein gedeelte bewaard. Boetius beschreef

enkele gedeelten van het quadrivium en benutte daar-
bij gegevens der klassieke Griekse mathematische we-
tenschap. Ongeveer gelijktijdig leverde Cassiodorus

(geboren omstreeks 468) een eerste algemene samen-
vatting van trivium en quadrivium in zijn De artibus

et disciplinis litterarium disciplinarum. Isidorus van
Sevilla (t 636) behandelt in zijn encyclopedisch werk
Etymologiarum libri XX niet alleen de zeven artes,

maar vrijwel geheel de wetenschap van zijn tijd. Daar-
naast valt te noemen Martianus Capella in zijn Satyri-

con.die als eerste de vrije kunsten in de gedaante van
allegorische figuren ten tonele voerde. Rhabanus
Maurus (776-856) brengt, steunende op de bovenge-
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noemde schrijvers, alle wetenschappen terug op de
H. Schrift.

Cfr. Male, II, 76 ; F. Sassen, Geschiedenis der patristische
en middeleeuwsche wijsbegeerte, Antwerpen-Nijmegen,
1928, blz. 64 vv. ; Künstle, I, 145 w.

1695.

Welk een overheersende plaats de zeven vrije kunsten
in het geestesleven der Middeleeuwen innemen, wordt
nog ten overvloede bewezen door het feit, dat hun beel-
tenissen zelden of nooit ontbreken aan de portiekver-
sieringen der kathedralen. Als oudste voorbeelden
daarvan noemen wij Chartres en Laon. Wij laten hier
een overzicht der afzonderlijke allegorieën volgen.
De Grammatica is een eerbiedwaardige vrouwengestal-
te in een lang gewaad gekleed. Zij draagt een plak in
de hand, aan haar voeten zitten enkele ijverige scholie-

ren over hun boeken gebogen.
De Dialectiek is herkenbaar aan de slang, die zij als

een gordel om haar middel draagt (Matth. 10, 16).

Soms echter, b. v. te Chartres, draagt zij, om niet na
te speuren redenen, een schorpioen in de hand in de
plaats van een slang. Toch zal dit motief een taai leven
hebben : wij vinden het immers bij tal van kunstenaars
terug en ook Sandro Botticelli geeft op zijn fresco in de
Villa Lemmi de Dialectiek een schorpioen in de hand.
De Rhetorica wordt gewoonlijk slechts onderscheiden
door een oratorisch gebaar. Een enkele maal vinden we
haar op miniaturen uitgedost met helm, speer en schild,

elders ook wel met een zwaard.
De Arithmetica wordt afgebeeld met een telraam of
een rekenbord.

De Geometrie wordt uitgedost met een tekenbord,
waarop zij met passer en liniaal figuren tekent.
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De Astronomie draagt een instrument in de hand,waar-

mede zij de stand der sterren meet.

De Muziek houdt een hamer in de hand, waarmede zij

op enkele vóór haar opgehangen klokjes slaat.

De meeste dezer attributen gaan terug op de beschrij-

vingen van Martianus Capella.

1696.

De Hortus Deliciarum van Herrad van Landsberg

geeft een enigszins afwijkende reeks attributen.

De Grammatica draagt een roede en een boek.

De Rhetorica een diptychon en een schrijfstift.

De Dialectica draagt een hondenkop inde linkerhand.

De Arithmetica draagt een rekensnoer.

De Geometrie een meetlat en een passer.

De Astronomie draagt in de linkerhand een niet

nader aangeduid vaatwerk
;
met de rechterhand

wijst zij naar de sterren.

De Muziek draagt een harp en andere muziekinstru-

menten.

Zie afb. 104.

1697.

Enkele afwijkende attributen vinden we aan de portiek

van het Münster te Freiburg.

De Dialectiek telt de bewijsgronden op haar vingers af.

De Rhetorica draagt een aantal goudstukken in de

hand. (Beroemde redenaars heten immersGuldenmond).

De Geometrie draagt een winkelhaak en een passer.

1698.

De zeven vrije kunsten worden nog geïncarneerd in

zeven beroemde figuren der Oudheid, resp. Donatus,

Cicero, Aristoteles, Ptolemaeus, Euclides, Pythagoras
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en Tubalkain (Gen. 4, 22), de legendarische uitvinder

der muziek.

Reeds in de Middeleeuwen geldt naast Tubalkain

ook David als personificatie der muziek. In de latere

eeuwen vervult vooral Caecilia deze rol.

1699.

Verdere attributen en symbolen der zeven vrije kun-

sten zijn de volgende •

De Grammatica, een hen, een zaaier ;

de Dialectica, met een tak in de hand, een bakker

;

de Rhetorica, een molenaar ;

de Arithmetica, een rekenmeester
;

de Geometrie, een adelaar, een steenhouwer ;

de Astronomie, een boek, een persoon, die de sterren-

beelden optekent

;

de Muziek, een nachtegaal, een smid.

Cfr. Molsdorf, 225 v.

1700.

De zgn. School van Athene door Raffael te Rome is

niets anders dan een voorstelling der zeven artes libe-

rales, vertegenwoordigd door hun meest beroemde be-

oefenaars.

1701.

Merkwaardigerwijze zien wij hoe in de 18de eeuw de

zeven vrije kunsten wederom met Maria in verband

gebracht worden door Catharina Klauber : zij brengt ze

n. 1. aan onder de Sedes Sapientiae. Zie ook n° 1693.

1702.

Een houtsnede van Heinrich Vogtherr de Oude (1490-

1556) brengt op niet onvermakelijke wijze in een inge-
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wikkelde allegorie, waarvan een toren het hoofdmotief

is, de indeling der grammatica in beeld. Zo worden bv.

aan de voet van het bouwwerk de drie geslachten aan-

geduid door een haan en een kip, die haar ei legt. Het
bijschrift bepaalt zich tot : Hic. Haec. Hoe. (Deze, die,

dat). De haan is deze, de kip die, het ei dat.

1703.

In het Manuscript der Échecs Amoureux der Biblio-

thèque Nationale te Parijs uit de 15de eeuw (MS. Fr.

143) wordt de Muziek allegorisch voorgesteld door twee
op zwanen zittende musicerende vrouwen. Deze zwa-
nen vinden wij terug bij Filippino Lippi, waar putti

spelen met de zwanen, die de Muziek vergezellen

(Kaiser Friedrich Museum, Berlijn).

1704.

De Noorderportiek der kathedraal van Chartres be-

paalt zich niet tot het trivium en quadrivium, maar
breidt het getal der wetenschappen en kundigheden
aanzienlijk uit.

De Astrologie of Alchemie draagt een schriftrol, terwijl

een gevleugelde draak aan haar voeten zit.

De Bouwkunst draagt liniaal en passer ;

de Schilderkunst een palet

;

de Metaalbewerking heeft een figuurtje bij zich (Tubal-

kain ?), dat op een aanbeeld slaat

;

de Landbouw is vergezeld van de spittende Adam en
de ploegende Kain ;

bij de Veeteelt staat de herder Abel.

1705.

De Geneeskunde komt aan sommige kathedralen, o. a.
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te Reimsen Sens, voor. Zij heft de urinefles op ooghoogte

op en beschouwt haar.

Cfr. Male, II, 92 ;
Molsdorf, 228 ; zie verder K. K. Eber-

lein, R. D. K„ I, 1135 w.

1706.

Soms dient Aesculaap, al dan niet van zijn dochter

Hygieia vergezeld, als personificatie der Geneeskunde.

Hij draagt een staf in de hand, waarom heen zich een

slang kronkelt. Op miniaturen komt hij wel voor om-

geven door de benodigdheden der geneeskunde en der

artsenijbereiding.

1707.

Is het trivium en quadrivium de inleiding tot de philo-

sophie, deze op haar beurt is de ancilla theologiae, de

dienstmaagd der theologie.

1708.

In de Middeleeuwen wordt de philosophie voorgesteld

met de attributen, die Boetius haar toekent in zijn

De Consolatione Philosophiae, I, cap. I. In de rechter-

hand draagt zij boeken, in de linker een scepter, haar

hoofd reikt tot in de wolken, de benedenrand van haar

kleding is versierd met de griekse letter II, de zoom
aan de hals met 0. De 77 en de 0 zijn met elkaar ver-

bonden door een ladder. Men neemt aan, dat de beide

Griekse majuskels duiden op de Praktijk en de Theorie.

Een i3de-eeuwse sculptuur aan de kathedraal van

Laon volgt deze voorschriften op de voet, doch hoewel

de ladder aanwezig is, ontbreken de beide letters. Wij

mogen evenwel aannemen, dat zij oorspronkelijk op de

beneden- en bovenrand der kledij geschilderd waren,

doch door de inwerking van weer en wind verdwenen
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zijn. Te Sens vinden we dezelfde allegorie. Hier zijn

de letters aanwezig, maar de ladder is weggelaten.

1709.

Ook Ripa geeft de allegorie der Philosophie de attribu-
ten van Boetius.

Cfr. Ripa, 206 vv.

1710.

Herrad van Landsberg tooit de Philosophie met een
kroon, waaruit drie hoofden, de Ethica.de Physica en
de Logica, te voorschijn komen. Zie afb. 104.

1711.

Raffael gaf in zijn Disputa een voorstelling der Theolo-
gie, doordat hij de hoofdmotieven dier wetenschap,
Drieëenheid, Verlossing en Altaarsacrament omringde
door een groep figuren, waarin wij de Vaders en grote
godgeleerden der Kerk herkennen. Zie n° 1700.

1712.

Op een titelprent voor een Bijbel (Douai, 16x7) naar
ontwerp van Rubens draagt de Theologie twee fakkels
en heeft een rad aan haar zijde. Dit laatste ontleent hij

aan Ripa, en wij mogen ons met recht afvragen of de
beide fakkels niet berusten op een door Rubens ver-
keerd gelezen passage in Ripa’s beschrijving. Ripa dost
immers zijn Theologie, behalve met het rad, uit met
“ due faccie » twee aangezichten, en niet met « due
facciole », twee fakkels !
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II

DE NATUUR

1713.

Volgens de Middeleeuwse opvatting is het heelal een

symbool. Het heelal is een gedachte, die God in zich

droeg, gelijk een kunstenaar het idee van het werk,

dat hij scheppen gaat, in zijn ziel draagt. Toen God de

wereld schiep, schiep Hij door Zijn woord, Zijn Logos,

d. w. z. door Zijn Zoon. De Zoon realiseert de gedachte

van de Vader : de Zoon is de eigenlijke Schepper. De
middeleeuwse theologie vat in navolging van St.

Augustinus het woord principium in de tekst « In

principio Deus creavit caelum et terram » als equivalent

van Verbum, Logos. Door Zijn Woord schiep God dus

hemel en aarde. In Christo omnia creata et postmodo

cuncta in eo reparata, zegt Honorius van Autun (Hex-

aemer., I ;
Migne, P. L. CLXXII, 253), In Christus

zijn alle dingen geschapen en later is alles in Hem
hersteld. Dit is ook de reden, dat steeds de Zoon han-

delend optreedt bij scheppingstaferelen.

De wereld, het heelal, is dus niets anders dan een ge-

dachte van God door het Woord gerealiseerd. Ieder

ding is dus de uiting van de goddelijke gedachte. Hugo
van St. Victor noemt de wereld een groot boek, ge-

schreven door de hand van God, waarin elk ding en elk

wezen een woord vol betekenis is. De onwetende ziet

slechts geheimzinnige lettertekens, maar begrijpt er de
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zin niet van. De wijze verheft zich van de zichtbare

dingen tot de onzichtbare. Dat is de wetenschap van de
middeleeuwse geleerden.Hoeveel meeldraden een bloem
heeft, hoe de zaadkorrel zich tot plant ontwikkelt, hoe
het lichaam van de mens gebouwd is uit beenderen,
spieren en organen : dat alles laat hem koud, als het
hem niet spreekt van de dingen quae sursum sunt, als

hethem nietbehulpzaam is bij het beter begrijpen van het
bovennatuurlijke en als het hem geen wegwijzer is naar
God. Wanneer wij

,
uitgaande van onze moderne denk-

wijze, de ingewikkelde symbolische uitleggingen van
simpele dingen gezocht en weinig genietbaar vinden,

tonen wij daardoor het middeleeuwse idealisme en de
middeleeuwse gedachte niet te begrijpen.

1714.

Een miniatuur in een nde eeuws Evangeliarium uit

Bamberg te München (Cod. lat. n. 4454, Cim. 59) stelt

Christus voor als heerser der wereld. Hij staat in een
mandorla boven het borstbeeld der gepersonifieerde

aarde, terwijl boven Hem een gezicht het firmament
verbeeldt

; daarnaast zijn de zon en de maan aange-
bracht. Naast Christus staan bloemen en planten, die

het paradijs aanduiden. Als teken Zijner macht draagt
Hij de wereldbol en houdt Hij een der takken van de
paradijsbomen vast, die het voorkomen heeft van een
overwinningspalm. In de hoeken dragen de vier para-

dijsrivieren in de gestalten van naakte vrouwen, als

karyatiden de symbolen der vier Evangelisten. Het
bijschrift luidt :
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Et velut hic stando, victons signa gerendo,

In supra positis animalibus atque figuris

Flumina lege pari dat mystica quatuor orbi.

Qui sitit inde bibat ; salvus per saecula vivat.

Cfr. Beissel, Evangelienbücher, 215 v.

1715.

Een vroeg-christelijk medaillon uit Cyprus, thans in de

collectie Strzygowski, is o. a. versierd met een personi-

ficatie van de Aarde, in de gedaante van een vrouw met

een tak en een hoorn van overvloed (Zie n° 1718).

Cfr. Kaufmann, 334, afb. 297.

1716.

Daarnaast komt de Aarde nog in de vroeg-christelijke

kunst voor als een naakte vrouwenfiguur met twee

kinderen, of als een vrouw met vruchten op haar

schoot (Diptychon Barberini, 6de eeuw, Louvre). In

de 9de eeuw zien wij haar afgebeeld met een hoorn van
overvloed, terwijl zij een naakt kind aan haar ontblote

borst drukt (Ivoorrelief te St. Gallen). Ook slingert

zich daarenboven nog wel eens een slang om haar

arm. (Zie Molsdorf, Tafel VII).

Cfr. Molsdorf, 254 v. ; Beissel, 307 v.
;
W. F. Volbach,

Mittelalterliche Elfenbeinarbeiten, Tafel 20.

1717.

Een ivoorsnijwerk, eveneens uit de 9de eeuw, in de

schat der O. L. Vrouwekerk te Tongeren, geeft de

Aarde een boom en een slang als attributen.

Cfr. Reusens, I, 544 ; Beissel, 308.

1718.

Op het in n° 1715 genoemde medaillon uit Cyprus
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wordt de Zee voorgesteld door een halfnaakte vrouw
met een krab in de hand.

1719.

De Zee wordt verder in de oud-christelijke kunst voor-

gesteld door een mannen- of een vrouwenfiguur, naar-

gelang men wKeavós of &aXaaaa wil uitbeelden. Op
latere sarcophagen wordt b. v. de Rode Zee gepersoni-

fieerd als een liggende jeugdige vrouw, of als een grijs-

aard met een roeispaan. Behalve deze laatste, die het

veelvuldigste voorkomt ontmoeten wij de klassieke

Triton, half mens, half vis, die bij wijze van hoorn op
een schelp blaast. Ook de attributen, die de Zee onder-

scheiden, zijn veelal aan de Ouden ontleend, b. v. de

drietand, de waterkruik, de hoorn van overvloed, ho-

rens of kreeftenscharen enz. Een relief der Notre-Dame
te Parijs laat de Zee een schip in de hand houden en op
een zeemonster rijden.

1720.

Op de sarcophaag van Junius Bassus wordt het Uit-

spansel, de Lucht, de Hemel, voorgesteld door een

figuurtje met een boven het hoofd uitgebreide sluier.

Aldus komt deze allegorie veelvuldig voor onder de

voeten van Christus.

In de Hortus Deliciarum rijdt de Lucht op een griffioen,

en strooit hagel, sneeuw en regen uit. Hij is omgeven
door vier blazende koppen, de Winden.

1721.

De Wind is in de vroeg-christelijke kunst een figuur,

die in een hoorn of een schelp blaast. Men verwarre

hem niet met de in n° 1719 genoemde Triton.

744



De Natuur

1722.

Een miniatuur, voorkomend in een I2de-eeu\vs Col-

lectionarium te Stuttgart (Brev. 128, f. 9 v.), personi-

fieert het Licht en de Duisternis.

Het Licht is een naaktfiguurtje met stralen om het

hoofd.

De Duisternis is een geklede, neergehurkte figuur, die

het gelaat met de mantel bedekt.

Een en ander loopt geheel parallel met de voorstellin-

gen van Dag en Nacht, zie n° 1321-4.

1723.

Uitbeeldingen der vier elementen, aarde, water, vuur
en lucht, die veelvuldig het heelal symboliseren, komen
in de vroeg-christelijke kunst niet voor. Een der vroeg-

ste voorbeelden is te vinden in het iode-eeuwse Evan-
geliarium van Echternach te Gotha. De Aarde is een

vrouw met korenaren en drie slangen, het Water is een

vrouw met een kruik, de Lucht is een jongeling in het

wit, met omhooggeheven handen, het Vuur een rode

vrouwengestalte met een fakkel of een vlam. Soms
worden de vier elementen in verbinding gebracht met
de vier Evangelisten : de Aarde is een vrouw, die een

rund en een slang zoogt, het Water een vrouw, zittend

op een vis, met een kruik en een vis in de hand, de

Lucht een jongeling, door een arend omhooggedragen
met een vogel en een wolk in de hand, het Vuur is

een vrouw met de zon en een fakkel, rijdend op een

leeuw (Romaans processiekruis van omstreeks 1200

in de abdij Engelberg).

1724.

De beroemde voet van het kruis van St. Bertin in het

Museum van St. Omer is onder meer versierd met per-
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sonificaties der vier elementen. De Aarde is een vrouw
met een spade in de hand, de Zee of het Water een

grijsaard met een vis, het Vuur een persoon met een

salamander, de Lucht een man, die omhoog vijst.

1725.

Reeds het Oude Testament personifieert de Zon en de

Maan. De Zon en de Maan trekken zich in hun tent

terug voor het flitsen van Gods pijlen, voor de blik-

semende glans van Zijn speer. Sol, et luna steterunt in

habitaculo suo, in luce sagittarum tuarum, ibunt in

splendore fulgurantis hastae tuae (Habac. 3, 11). In

Psalm 18, 6 v. lezen wij : God bereidde een woontent in

de hemelen voor de Zon, en zij is als een bruidegom, die

uit zijn bruidskamer te voorschijn treedt. In sole posuit

tabemaculum suum : et ipse tamquam sponsus proce-

dens de thalamo suo. (De vulgaattekst gaat in dit vers

terug op een onjuiste Griekse vertaling der Septuagint.

St. Hieronymus vertaalde volgens de Hebreeuwse
grondtekst : Soli posuit tabernaculum in eis. Ook de

oude Griekse vertalingen hebben deze betekenis (De

Puniet, I, 232 v.).

1726.

De beeldende kunst der vroeg-christelijke periode

neemt de personificatie van Zon en Maan rechtstreeks

van de antieken over. De Zon, Sol is een mannenfiguur

met een Phrygische pyleus of een stralenkrans, de

Maan, Luna, is vrouwelijk en wordt gekarakteriseerd

door de wassenaar. Meestal worden deze personificaties

als halve figuren of als borstbeelden weergegeven, zij

dragen gewoonlijk de zonneschijf of de maansikkel op

het hoofd en een fakkel of een hoorn van overvloed

in de hand.
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Vanaf de 13de eeuw komt men tot een nieuwe vorm
van voorstelling

; de menselijke gestalte vervalt : Zon
en Maan worden resp. als schijf en sikkel voorgesteld,

waarin dan een mannen- of vrouwenkop getekend is.

1727.

Het veelvuldigst komen Zon en Maan gepersonifieerd

voor naast het Kruis op Golgotha. Wij noemen hier

enkele vroege voorbeelden. Op een der miniaturen van

het Evangeliarium van Uta uit 1002 bedekken Zon en

Maan hun gelaat bij de dood van Christus. De verkla-

rende bijschriften luiden : Igneus sol obscuratur in

ethere, quia sol justitiae patitur in cruce. Eclypsin

patitur et luna, quia de morte Christi dolet ecclesia.

De vurige zon in de luchten wordt verduisterd, omdat
de Zon der gerechtigheid lijdt aan het kruis. Ook de

maan wordt verduisterd, omdat de Kerk treurt over

de dood van Christus. Hier wordt dus tevens gezin-

speeld op de andere symbolische betekenis van Zon en

Maan, n. 1. Christus en de Kerk. Een verwante

voorstelling ontmoeten we op een Romaanse muur-

schildering te Vic-sur-Saint-Chartier en te St. Jacques-

des-Guérets. Op een voorstelling der schepping, een

muurschildering derzelfde periode te St. Savin, houdt

de scheppende Godheid twee disken in de hand met de

gewone voorstellingen van Sol en Luna. Op een vroeg-

middeleeuws ivoorrelief te Doornik komen zij boven

elkaar voor, boven de top van het kruis.

Cfr. Beissel, 259, Bild 80 ;
Focillon, planches 8, 56, 87 ;

Reusens, I, 543.

1728.

Zon en maan komen niet uitsluitend bij afbeeldingen

der Kruisiging voor, doch ook bij voorstellingen van
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Christus in Zijn glorie en m de majesteit Zijner rech-

terlijke macht. Dit is waarschijnlijk te verklaren uit het

feit, dat Zon en Maan tevens Kerk en Synagoge ver-

zinnebeelden, als zijnde de dag en de nacht, het licht

en de duisternis (Bruno van Segni, Migne, P. L. CLXIV,
154). Zie verder de nos S25 vv.

1729.

Wanneer rondom de kruisiging Aarde, Zee, Zon en

Maan gepersonifieerd aanwezig zijn, betekent dat de

deelname van heel de geschapen wereld bij het lijden

en sterven van de Godmens. Men zie o. a. een minia-

tuur uit het Evangeliarium van St. Bernward te

Hildesheim, van omstreeks 1000. Zie ook n° 547 vv.

Cfr. Beissel, Bild 87.

1730.

De Zon als zonnewiel ontmoeten wij in de hymne Caeli

Deus sanctissime (Brev. Rom. ;
Feria quarta ad vespe-

ras) :

Quarto die qui flammeam Die op de vierde schep-

pingsdag

Dum solis accendisrotam... Het vlammend zonnewiel

ontsteekt...

1731.

De personificaties der vier werelddelen, die we vanaf

het einde der 16de eeuw ontmoeten, vinden hun samen-

vatting in Ripa’s allegorieën.

Europa is een rijk geklede maagd in koninklijk gewaad

en met een kroon op het hoofd, zittende op twee ge-

kruiste horens van overvloed. In de rechterhand draagt

zij het model van een tempel of een kerk en met de
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linker wijst zij op een menigte kronen, scepters en

andere waardigheidstekenen, aan haar voet liggend.

Naast haar staat een paard. Verder omgeven haar
wapentrofeeën, meetkundige en muziekinstrumenten,

boeken, waarop een uil gezeten is, een palet met pen-

selen enz.

Azië is een maagd in een goudbrocaten gewaad, ver-

sierd met juwelen. Op haar hoofd draagt zij een krans

van bloemen en vruchten. In de rechterhand houdt
zij een bos welriekende kruiden en in de linker een

rokend wierookvat. In haar nabijheid bevindt zich

een kameel.

Africa is een jonkvrouw van donkere gelaatskleur,

nagenoeg naakt. Op haar kroesharen draa.gt zij een

hoofdbedekking in de vorm van een olifantskop. Om de
hals draagt zij een snoer van koralen. Haar attributen

zijn een hoorn van overvloed vol korenhalmen en een

schorpioen. Aan haar voeten staat een briesende leeuw
met enkele giftige slangen.

America is een jonkvrouw, eveneens van donkere ge-

laatskleur, slechts gekleed in een om het lichaam gesla-

gen doek met bonte strepen. Op het hoofd draagt zij

een bizarre tooi van bonte veren. Zij is gewapend met
pijl en boog, terwijl aan haar voeten een met een pijl

doorschoten mensenhoofd ligt. Het dier dat haar ver-

gezelt is een monsterachtig grote hagedis.

In het I7de-eeuwse Huize Trompenburg te ’s Grave-
land zijn de voorstellingen der vier werelddelen vol-

gens het recept van Ripa uitgevoerd.

Op de Verheerlijking van St. Ignatius, de beroemde
gewelfschildering door Pozzo in S. Ignazio te Rome,
komen personificaties der vier werelddelen voor met
attributen, die verwant zijn aan Ripa. Hetzelfde is het

geval met de vier werelddelen rond Maria als voor-
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spreekster, op een kopergravure door Catherina
Klauber.

Cfr. Ripa, 418 vv.

1732.

De vier paradijsrivieren worden gewoonlijk voorgesteld

door vier figuurtjes, die water gieten uit kruiken. Zo
komen ze al voor op de band van het Evangeliarium
van Echtemach te Gotha (einde der 10de eeuw), op de
band van het Evangeliarium van Notger te Luik, op
een miniatuur van het Evangeliarium van Uta, waar
zij horens schijnen te hebben, evenals op een miniatuur
in het i2de-eeuws Collectionarium te Stuttgart. Ge-
woonlijk worden zij met de symbolen der vier Evange-
listen in verbinding gebracht. Beroemd zijn de vier

paradijsstromen, die de kuip der bronzen I4de-eeuwse
doopvont te Hildesheim dragen.

1733.

Ook de personificaties der vier windstreken worden
gewoonlijk met de vier Evangelisten in verband
gebracht.

De naam Adam bevat eveneens de vier windstreken :

hij wordt immers gevormd door de beginletters der

griekse benamingen, dvaroXy, Svms, dpxros, peerqpfipLa.

Cfr. Honorius van Autun, Elucidarium, I, 9, Migne, P. L.,

CLXXII, ii 17 ; Male, I, 320 ; Molsdorf, 250 v.

1734.

Het Oosten is de richting van de opgang en van het

heil
; het Zuiden met zijn overvloed van licht is de

woonplaats des Heren (Habac. 3, 3) ;
het kille Noorden
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is een oord van onheil en verschrikking, waar de Vorst

der duisternis woont (Is. 14, 13) ; het Westen komt in

de symboliek minder voor : als oord van de ondergang

en de nacht heeft het vrijwel steeds een ongunstige

betekenis. Volgens Melito is het een symbool van de

Antichrist, die aan het einde der wereld zal komen.

Cfr. Sauer, 87 vv.

1735.

Wanneer Christus aan het kruis sterft, keert Hij Zijn

rug naar het Oosten, het Jodendom, en keert zich naar

het Westen, het Noorden en het Zuiden, de woonplaats

der heidense volkeren.

1736.

De betekenis der onderscheiden windstreken, gelijk

die in n° 1734 voorkomt, helpt ons diverse symbolische

motieven verklaren, die bij de inrichting, de versiering

en het gebruik van het kerkgebouw toegepast worden,

evenals de verdeling in vrouwen- en mannenkant, de

standplaats van de priester bij het lezen van Epistel en

Evangelie, de opstelling van de preekstoel, enz.

1737.

De regenboog, als teken van het verbond van God met

de mensen, is een beeld van Christus.

Cfr. Durandus, VI, 27, 9.

1738.

In de vroeg-christelijke kunst wordt de Jordaan afge-

beeld als een stroomgod met waterkruik, roer en

hoomvormige schelp. Zo komt hij ook vanaf de 5de

eeuw voor op afbeeldingen van de Doop van Christus.

De Jordaan wordt verzinnebeeld door vissers met net-
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ten op een sarcophaag uit de 4de eeuw in St. Maria
Antiqua te Rome

;
in S. Giovanni in Fonte te Ravenna

door een halve figuur, in het water staande.

Cfr. Kaufmann, 281, 333 v., 435 ; Molsdorf, 262.

1739.

In de Middeleeuwen meende men, dat de Jordaan twee

bronnen had, de ene was de oorsprong van de rivier

Jor, de andere die der Dan. Na korte tijd verenigen zich

die beide takken, en dan heet de zo ontstane rivier :

Jordaan. Die tweevoudige stroom, die zich tot één

rivier verenigt komt o. m. voor op een iqde-eeuws

kapiteel te Toulouse.

Cfr. Male, I, 241, Fig. 165.
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III

DIERENSYMBOLEN

1740.

De dierensymboliek is even oud en even algemeen als

de mensheid. Zij ontstaat, doordat de mens in het dier

bepaalde eigenschappen van zichzelf of van anderen
terugvindt en dan dat dier als navolgenswaardige of

afschrikwekkende norm stelt. Bij primitieve volkeren

kan een dergelijke gedachte tot vergoddeling of dae-

monisering van een bepaald dier of een bepaalde dier-

soort leiden.

De H. Schrift maakt veelvuldig gebruik van dierensym-
boliek, deels in de vorm van dichterlijke vergelijkingen,

deels stelt zij de dieren voor als dragers van onstof-

felijke begrippen of als vertegenwoordigers en plaats-

vervangende zinnebeelden van mensentypen of boven-
aardse machten. De kerkelijke literatuur en de gewijde

kunst volgen de Bijbel hierin op de voet. Niet alleen

nemen zij de dierensymbolen der Schriftuur over, maar
tevens scheppen zij op hun beurt nieuwe motieven.

Niet elk dier in de kunst is echter een symbool ; had
men steeds, en vooral in de vorige eeuw, de grens tussen

symboliek en ornament in het oog weten te houden,
dan ware de geschiedschrijving der iconografie en der

symboliek van heel wat misvattingen vrij gebleven.

Niet ieder in de letterkunde van een bepaalde tijd voor-

komend dierensymbool is ook in de kunst van die pe-
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riode toegepast : hoeveel dieren bevolken niet de gevels

der kathedralen en de randversieringen der manuscrip-

ten, wier functie geen andere is, dan louter ornament te

zijn ! Tevens vergete men nimmer, dat de voornaamste

bronnen der niet-bijbelse dierensymboliek, de Physiolo-

gus, de Formulae spiritalis intelligentiae van Eucherius

van Lyon en de Clavis Melitonis in de vroege Middel-

eeuwen nog niet de symbolen beinvloeden konden, om-

dat zij nog weinig bekend of nog niet in de volkstaal

vertaald waren.

Daarnaast komen in de christelijke kunst veelvuldig

uitbeeldingen van dierenfabels voor, gewoonlijk ont-

leend aan Esopus. Ook deze fabels, afgesloten decora-

tieve motieven op zich, met een algemeen begrepen en

gekende inhoud, missen gewoonlijk iedere symbolische

betekenis. In de latere Middeleeuwen kunnen zij soms

wel een satyrieke zin gehad hebben, b. v. waar zij

voorkomen aan de misericorden der koorgestoelten.

Zelden is dit met volledige zekerheid te zeggen : het

duidelijkst blijkt dit wel bij de randversieringen van

manuscripten, waarin soms gehele fabels uitgebeeld

worden, zonder dat er de minste samenhang te ont-

dekken valt met de tekst of de miniatuur, die door de

omlijsting ingevat wordt. Men wachte er zich dus ook

in andere gevallen voor, te lichtvaardig tot een saty-

rische betekenis te besluiten.

1741 .

Van grote betekenis voor de kunst is de zgn. dierenriem

of zodiak. Dit is een reeks voorstellingen en figuren, die

dienen tot aanduiding van bepaalde sterrenbeelden. Zij

verdelen de denkbeeldige baan, die de zon in een jaar

schijnt te doorlopen in afstanden van 30 graden en mar-

keren de voornaamste astronomische veranderingen
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gedurende die tijd. De tekens van de dierenriem zijn de

volgende : ram, stier, tweelingen, kreeft, leeuw, maagd,
weegschaal, schorpioen, schutter, steenbok, waterman
en vissen. De dierenriem wordt toegepast in mozaïek-
vloeren, aan de kalendarium-versieringen der hand-
schriften, aan de portieken der kathedralen, enz. Zie

n° 1432.
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IV

ZOOGDIEREN

1742.

De leeuw is in de H. Schrift het beeld van wilde kracht,

moed en schoonheid, eigenschappen, die zowel bewon-
dering als vrees kunnen inboezemen (Gen, 49, 9 ;

Num. 23, 24 ;
Ps. 21, 22 etc.). Daarom is de leeuw zowel

het beeld van het goede, God en Christus, als van het

boze, de duivel.

1743.

Als een leeuw verbrijzelt God de beenderen van de

sterveling. Quasi leo sic contrivit omnia ossa mea
(Is. 38, 13).

1744.

De leeuw als symbool van Christus, zie n° 263 w.

1745.

De leeuw, die zijn welpen door zijn gebrul tot het leven

terugroept (Physiologus, Honorius van Autun, etc.)

is een beeld van Christus’ Verrijzenis. Zie n° 256 v.

1746.

Dit beeld wordt door het Defensorium in verband ge-

bracht met Maria. « Indien de leeuw door zijn gebrul
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zijn welpen ten leven vermag te wekken, waarom zou

dan een maagd door de inwerking van de H. Geest het

Leven niet kunnen baren ? »

1747.

De leeuw als zinnebeeld van de duivel is een motief, dat

in de H. Schrift niet zeldzaam is (Ps. 21, 14, 22 ;

i Petr. 5, 8, etc.). Wellicht gaan de leeuwengestalten,

die men wel aan Romaanse kerkportieken als kolom-

basementen toegepast ziet, en die mensenfiguurtjes in

hun bek of in hun klauwen dragen, op de teksten van

psalm 12 terug, te meer waar deze psalm om meer-

dere redenen (zie b. v. vers 23 en 26) met het kerkge-

bouw in verband gebracht wordt.

1748.

Houdt men de betekenis van de leeuw, als symbool van

de duivel in het oog, dan krijgt de voorstelling van

Samson, die de leeuw verscheurt, een motief, dat de

middeleeuwse kunst zo veelvuldig toepast, een geheel

andere betekenis, n. 1. die van de overwinning op de

duivel door de mens, of liever nog, door Christus, om-

dat Samson bijna steeds het symbool van de Verlosser

is. Ook David’s strijd met de leeuw kan dezelfde

betekenis hebben.

1749.

Leeuwenbasementen aan Romaanse portieken kunnen,

behalve de in n° 1747 genoemde betekenis, nog de

zinnebeeldige functie bekleden van bewakers van de

ingang. Immers zou de leeuw, volgens de Physiologus,

met open ogen slapen. De ringdragende leeuwenkoppen

als deurbeslag, een motief van alle tijden, heeft oor-

spronkelijk misschien dezelfde betekenis.
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1750.

In de reeks symbolische gestalten, die de zeven hoofd-

zonden verbeelden, vertegenwoordigt de leeuw de

Hoogmoed.

1751.

De leeuw en de draak onder de voeten der liggende

graffiguren betekenen de overwinning op de zonde en

de dood, en het vertrouwen op de verrijzenis en het

eeuwig leven. Zie n° 1653.

1752.

De beer is een beeld van het vlees en de daaraan

eigene lusten. In een aan St. Bonaventura toegeschre-

ven preek lezen wij : In urso caro significatur. Sequitur

enim mei sicut caro voluptatem. De beer is een beeld

van het vlees, hij toch is even tuk op de honig, als het

vlees op de wellust.

Cfr. Liselotte Stauch, R. D. K., I, 1444.

1753.

Volgens Rhabanus Maurus (Migne, P. L. III, 223) is de

beer een beeld van de duivel, die de kudde des Heren
belaagt. Ursus ergo aliquando iuxta ahegoriam signi-

ficat diabolum, insidiatorem gregis Dei.

1754.

Volgens dezelfde auteur zijn de beren, die de Joodse

knapen verscheurden, die Éliseus lastig vielen (2 Reg.

2, 23 v.),een beeld van de vervolgers der Joden, n. 1.

Vespasianus en Titus, die het Joodse volk, dat de

Heiland op Calvarie bespot had, overwonnen en ver-

strooiden.
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1755.

Verder is, steeds volgens Rhabanus Maurus.de beer het

beeld van de onzuiverheid en de onkuisheid (ibid. 1086).

De Hortus Deliciarum verklaart : Violentia est ursus.

De beer is het zinnebeeld van het geweld. Later wordt

hij het attribuut van de Ira, de toorn.

1756.

Aan het begin van zijn tocht door de onderwereld

ontmoet Dante drie roofdieren, een panter, een leeuw

en een wolvin. De panter is het symbool van de on-

kuisheid en de begeerte des vieses, de leeuw van de ho-

vaardij, de wolvin van de gierigheid (Inferno, 1, 31 ss.)^

1757.

Reeds Christus zelf vergelijkt de Satan met een wolf :

als de huurling de wolf ziet komen om de schapen te

roven, laat hij zijn schapen in de steek en vlucht (Joh.

10, 12.).

1758.

De wolf is het symbool van allerlei ondeugden : van

de toorn, want hij is prikkelbaar, van de vraat- en

roofzucht, van de ketterij, die de Kerk van haar scha-

pen berooft.

Cfr. Charbonneau-Lassay, 312.

1759.

De olifant is reeds bij Plinius een beeld der matigheid.

Zie ook n° 1212.

1760.

De aap symboliseert sinds de 16de eeuw de onkuisheid,

en soms ook, om zijn potsierlijke wijze van doen, de

dwaasheid.
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1761 .

De domheid en onwetendheid worden uitgedost met
een ezelskop of minstens met ezelsoren.

Cfr. Ibid. 44.

1762 .

Voor de os en de ezelbij Christus’ geboorte, zie ^428-31,

434-6 .

1763 .

De stier is in aansluiting aan het visioen van Ezechiel

een symbool van Christus, het goddelijke slachtoffer,

dat Zijn bloed stortte voor de redding van het mens-
dom.

1764 .

Het rund, dat zich het juk laat opleggen, is een sym-
bool van het geduld.

1765 .

De jonge stier, het stierkalf, is volgens Rhabanus
Maurus een beeld van Christus, omdat het volgens

Num. 19 de zuivere offerande is. Ivo van Chartres

(nde eeuw) zegt : Iste vitulus sine macula est, quia

sine peccato ad passionem ducitur.

1766 .

Daarentegen is het gouden kalf een beeld van de rijk-

dom in de kwade zin des woords, auri sacra fames.

1767 .

De schrijvers der klassieke Oudheid beschouwden het

hert als de uitgesproken vijand van de slang. Het zou
een speciale kracht bezitten, waarmede het deze

monsters dwong uit hunne holen te voorschijn te
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komen. Wanneer het hert een slang verslond, verkreeg

het nieuwe jeugd en nieuwe kracht. De Physiologus

op zijn beurt neemt deze gedachten over en zo worden

zij gemeengoed der middeleeuwse literatuur, die hen

weer toepast op Christus, de bestrijder en overwinnaar

der helse slang.

Cfr. Charbonneau-Lassay, 241 vv.

1768.

Om zijn snelvoetigheid is het hert bij St. Hieronymus,

Beda en andere schrijvers het symbool der apostelen.

Men denke hier aan het woord der H. Schrift : Deus

Dominus fortitudo mea : et ponet pedes meos quasi

cervorum. God de Heer is mijn sterkte, Hij geeft aan

mijn voeten de snelheid der herten (Habac. 3, 19).

1769.

Volgens het bekende vers van Psalm 61 verlangt de

ziel van de mens naar God, gelijk het hert haakt naar

de waterbronnen.

1770.

Het hert, hakende naar de waterbronnen, is een beeld

van het Doopsel en van de Eucharistie. Zien°85i-2, 869.

1771.

Volgens de opvatting der Ouden is het hert het sym-

bool van een lange levensduur.

Cfr. Charbonneau-Lassay, 252.

1772.

De ram, als voorganger en leider der kudde, is een beeld

van Christus, die de schapen voorgaat en naar grazige

weiden geleidt. Daarom komt de ram ook wel voor als
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versiering in de krul van Romaanse bisschopsstaven.

Soms draagt hij, evenals het Lam Gods, een standaard.

Cfr. Ibid. 141 w.

1773.

Ook de ram, geofferd in Isaak’s plaats, is een beeld van
Christus, geslachtofferd in de plaats van het zondige

mensdom. Zie n° 385.

1774.

De gelovigen als schapen van Gods kudde is een beeld,

dat vooral in de psalmen herhaaldelijk voorkomt, (zie

b. v. Ps. 22, 73, 77, 78). Zie ook n° 1757.

1775.

Het Lam Gods, als beeld van Christus, teruggaande op
het woord van Johannes de Doper, komt in de beelden-

de kunst sinds de 4de eeuw voor. Zie verder n° 239 vv.

1776.

Op de sarcophaag van Junius Bassus te Rome (4de

eeuw) komen scènes voor, ontleend aan de H. Schrift,

geheel door lammeren voorgesteld. Het zijn achtereen-

volgens de drie jongelingen in de vuuroven, Mozes, die

water uit de rots slaat, de wonderbare broodvermenig-

vuldiging, de doop van Christus, de wetgeving op
Sinai en de opwekking van Lazarus. Deze episoden

brengen tot uitdrukking, dat de overledene omdat hij

Christen is, in Christus’ Genade en Wet de waarborg
voor de eeuwige zaligheid bezit.

1777.

Op de vroegchristelijke mozaieken is een schare

van twaalf lammeren, om het Lam Gods of om het

kruis geschaard, een beeld der twaalf apostelen.
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1778.

Drie lammeren, bij de scène van Christus’ gedaantever-

wisseling op Thabor, zijn, in de geest van het voor-

gaande motief, de apostelen Petrus, Johannes en Jaco-
bus. Aldus zien wij hen op mozaieken in SS. Nereo ed

Achilleo te Rome (8ste eeuw) en in S. Apollinare te

Ravenna (7de eeuw).

1779.

Het lam in de doornen verward en door de liefderijke

zorgen van de Goede Herder bevrijd is een beeld der

ziel in zonden verstrikt en door Christus verlost.

1780.

Het lam is het attribuut van het Geduld en de Zacht-

moedigheid. In de eerste betekenis komt het wellicht

reeds voor aan de portieken van Chartres en van Notre-

Dame te Parijs, alhoewel daar ook wel een rund kan
voorgesteld zijn, het dier, dat zich gewillig het juk

laat opleggen.

1781.

De zondenbok (Levit. 16, 5 v.) is een beeld van Christus.

Rhabanus Maurus zegt dan ook : Hircus est Christus,

ut in Levitico hircus emissarius peccata populi porta-

bat, quod Christus in mundum a Patre missus, humani
generis peccata portabat. De zondenbok is een symbool
van Christus, immers gelijk in de H. Schrift de bok met
al de zonden van het volk beladen werd, zo nam Chris-

tus, door de Vader naar de wereld gezonden, de zonden

van het menselijk geslacht op zich (Migne, P. L. CXII,

954). In Ulrich van Lilienfeld’s Concordantia Caritatis

is de verbranding van de zondenbok buiten het leger-

kamp de voorafbeelding van Christus, die aan het
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kruis genageld wordt. In hetzelfde werk doet de zon-

denbok, die de woestijn ingejaagd wordt, dienst als

typologie voor Christus’ Hemelvaart.

Cfr. Liselotte Stauch, R. D. K., II, 967 v. ; Charbonneau-
Lassay, 181 v.

1782.

Gewoonlijk echter is de bok in de christelijke kunst het

symbool der wellust en der onkuisheid. De Luxuria of

de Voluptas plegen dan ook een bok of een bokkenvel

als attribuut te dragen. Een sculptuur aan het Munster

van Freiburg plaatst haar in de gedaante van een naak-

te vrouw in een bokkenvel gehuld naast de vorst der

wereld (± 1300). Ripa geeft de Libido een schorpioen

en een bok als attributen.

Cfr. Liselotte Stauch, 1 . c., 963 ; Ripa, 376.

1783.

De bokken zijn, om de kwade reuk waarin zij staan'

het beeld van de slechte Christenen.

Cfr. Charbonneau-Lassay, 183.

1784.

Reeds in het Evangelie is de bok het symbool van de

verdoemde. Zie Matth. 25, 31, 34, 41.

1785.

In de sequentie Dies irae, dies illa, door Thomas van
Celano (f 1250), wordt dit beeld benut :

Inter oves locum praesta. Laat mij bij uw schaapkes
weiden.

Et ab haedis me sequestra. Wilt mij van de bokken
scheiden
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Statuens in parte dextra. En ter rechter hand gelei-

den.

(Vertaling door Guido Gezel Ie).

1786.

De duivel wordt eveneens voorgesteld in de gedaante
van een bok of van een satyr met de horens, de hoeven,

de staart enz. van de bok. Als zodanig wordt de boze
reeds uitgebeeld aan een kapiteel uit het midden der

12de eeuw te Toulouse.

Cfr. Liselotte Stauch, 1 . c., 965, Charbonneau-Lassay, 185.

1787.

Op een I2de-eeuws kapiteel te Tarragona zien we de
fabel uitgebeeld van de vos, die zich dood houdt, om
aldus de vogels tot zich te lokken en te vangen. Volgens
de middeleeuwse Bestiarissen is dat een beeld van de
listen van Satan, die ons door de lusten des vieses tot

zich lokt, om zich aldus van ons meester te maken.

Cfr. Male, I, 334.

1788.

De hermelijn is om zijn ongerepte blankheid een sym-
bool der zuiverheid.

1789.

Omtrent de bever lezen wij in de Physiologus een le-

gende, die wij trouwens bij allerlei klassieke schrijvers,

als Apuleius, Plinius, Aelianus en Juvenalis aantreffen.

Wanneer de bever door jagers vervolgd en in het nauw
gedreven wordt, bijt hij zichzelf de testiculi af en werpt

ze de jagers voor. Hij weet immers, dat het de jagers

slechts daarom te doen is, wijl uit deze organen allerlei

geneesmiddelen bereid worden. De jagers stellen zich
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met deze testiculi tevreden en laten de bever lopen.

De bever is het beeld van de mens, die, om aan de dui-

vel te ontkomen, zichzelf van alle ongerechtigheid ont-

doet, zodat de Satan geen vat meer op hem heeft. Voor
Leonardo da Vinei is de bever het symbool van de

vrede, omdat hij zichzelf verminkt om de vrede met de

jagers te bewaren. Zelfs Winckelmann vergelijkt de

bever nog met een mens, die zichzelf kwaad doet.

Cfr. Otto Schmitt, R. D. K., II, 517 v.
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V

VOGELS

1790.

De adelaar is een symbool van Christus. Immers de

adelaar vliegt hoger dan alle andere vogels en hij is het

enige schepsel, dat in staat is in de gloed der zon te

staren. Wanneer hij zijn jongen vliegen leert, over-

schaduwt hij hen eerst met zijn vleugels, doch draagt

hen later op diezelfde vleugels omhoog. Zo ook is

Christus in de Hemel, waar Hij aan de rechterhand des

Vaders gezeten is, oneindig hoog boven alle zaligen

verheven. Hij heeft de vleugelen van Zijn Kruis over

ons uitgebreid en ons als het verdoolde schaap op de

schouders genomen. Aldus Honorius van Autun.

1791.

De adelaar is een symbool van Christus in Zijn verrijze-

nis, indachtig het woord van de psalmist : Renovabitur

ut aquilae iuventus tua. Uwe jeugd wordt vernieuwd,

als die van een arend (Ps. 102, 5).

1792.

Melito van Sardes verklaart in zijn Clavis (Cap. 8) :

Aquila Christus, de adelaar is Christus, en steunt daar-

bij op diverse passages uit het Oude Testament. 'Zie,

Hij zal opstijgen gelijk een adelaar. Hij zal Zijn wieken
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uitbreiden over Bosra, en het hart der sterke mannen
van Idumea zal op die dag zijn als het hart ener vrouw
in barensnood (Jer. 49, 22). De weg des adelaars is in

de hemel (Prov. 30, 19). Zie verder n° 282.

Cfr. Charbonneau-Lassay, 74.

1793.

De arend, die zijn jeugd vernieuwt (Ps. 102, 5), is een

beeld van de Christen, die zijn jeugd vernieuwt door

het Doopsel.

1794.

Volgens de H. Schrift (Exod. 19, 4 ; Deut. 32, 11) is de

adelaar het symbool der liefde Gods. Verder geldt hij

er nog als het voorbeeld van macht en sterkte (Ezech.

17, 3 vv.), van de trots (Jerem. 49, 16), van de snelheid

(2 Sam. 1, 23) en van de kracht der jeugd (Ps. 102, 5 ;

Is. 40, 31).

1795.

De Physiologus verhaalt, dat de adelaar, wanneer hij

oud geworden is, zijn te lang uitgegroeide snavel af-

breekt aan een steenrots, om weer te kunnen eten en

aldus zijn leven te verlengen. De reddende steenrots is

Christus, die ons in het Doopsel van de overmaat onzer

zonden bevrijdt.

Cfr. Hans Kallenbach, R. D. K., I, 175.

1796.

Een verhaal, dat reeds bij Aristoteles te vinden is, en

dat via de geschriften der Kerkvaders ingang vond in

de middeleeuwse Bestiarissen, laat ons zien, hoe de

adelaar, die zelf in de zon kan staren zonder verblind

te worden, zijn jongen kort nadat zij ter wereld geko-
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men zijn, naar de zon draagt, om te zien, of ook zij de
zonnegloed doorstaan kunnen. Slechts die, welke even-
als hijzelf dat felle licht verdragen, brengt hij terug
naar zijn nest om ze groot te brengen. De anderen laat

hij uit zijn klauwen te pletter vallen.

Aan dit verhaal wordt meer dan één symbolische bete-
kenis gehecht. Op de eerste plaats is het een uitbeel-

ding van het oordeel ten jongsten dage, dat de goeden
van de bozen scheidt. Zinrijker echter is de vergelijking

met Christus’ middelaarschap tussen Goden de mensen

:

Christus is de adelaar, die de mensen opvoert naar de
zon, God. Andere schrijvers verstaan door de zon
Christus en door de arend een engel, die de mens tot

Christus voert. Elders wordt de adelaar aangezien voor
Maria, die de mens tot het ware Licht geleidt. In de
beeldende kunst heeft dit tafereel gewoonlijk de bete-
kenis van Christus' Hemelvaart.

Cfr. Ibid. 175.

1797.

Volgens een ander verhaal der Bestiarissen heeft de
arend zulk een scherp gezichtsvermogen, dat hij, boven
de zee vliegend, van af de grootste hoogte tot in de
diepste wateren vermag te blikken. Wanneer hij dan
een vis bespeurt, stort hij zich omlaag en grijpt hem.
Ook hier wordt onder de adelaar Christus verstaan, die

de mens redt uit de woelige zee der wereld en hem naar
de Hemel draagt.

Cfr. Ibid. 177.

1798.

De adelaar, met in zijn bek een krans, die het Christus-

monogram omgeeft, welk motief op vroeg-christelijke

sarcophagen voorkomt, geldt als symbool van Christus’
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Verrijzenis. Deze uitlegging wordt bevestigd door de
aanwezigheid van slapende krijgslieden, die niet anders

kunnen zijn dan de wachters bij het graf.

1799.

Hoewel de zwaan bij de meeste schrijvers, ook bij Von-
del, het dier der minne is, dat Venus en Amor vergezelt,

is zij bij Poirters het embleem van « den suyveren han-
del en wandel », omdat haar gevederte de vochtigheid

van het water, waarin zij toch rondzwemt, niet op-
neemt. Om haar « zwaenenzang » is zij ook het attri-

buut van de goede dood.

Cfr. Knipping, I, 20 v.

1800.

De pauw, die elk jaar de staartveren verliest, maar ze

in de lente herkrijgt, is reeds bij St. Augustinus het
symbool der opstanding.

Cfr. S. Augustinus, De Civitate Dei, XXXI, 4.

1801.

Wijl het vlees der pauwen als onbederfelijk gold, is dit

dier het beeld van de rechtvaardige, door geen zonde
bedorven, die daarenboven schittert door velerlei

deugden, evenals de pauw door de vele kleuren van zijn

gevederte. Gelijk het gezang der pauwen de slangen heet
te verjagen, zo verdrijft de rechtvaardige de duivel

door zijn gebed.

Cfr. Charbonneau-Lassay, 626.

1802.

Om zijn pronkerige aard is de pauw bij uitstek het

symbool der hovaardij.
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1803.

De pelikaan, die zijn jongen met zijn eigen bloed in

leven houdt, is het symbool van Christus, die aan het

kruis Zijn bloed vergiet voor de mensheid. Dante noemt

Hem daarom nostro pellicano, onze pelikaan (Paradiso,

XXV, 113). Giotto is wellicht de eerste, die de peli-

kaan bij het kruis afbeeldt. Daarna blijft dit een zeer

geliefd motief der kunst. Zie ook n° 269 vv.

1804.

In de latere eeuwen wordt de pelikaan, mede door de

invloed van S. Thomas’ Sacramentshymne, hoe langer

hoe meer een symbool van de Eucharistie. Zie n° 271.

1805.

Naar aanleiding van de pellicanus solitudinis, de peli-

kaan der woestijn, waarvan gesproken wordt in Psalm

101, 7, is hij soms een attribuut der Boetvaardigheid.

Als symbool der boete komt hij een enkele maal voor

op middeleeuwse miniaturen.

1806.

De paradijsvogel geldt, om zijn naam, als het embleem

der contemplatieve ziel.

1807.

De struisvogel is volgens Durandus een treffend beeld

van de zondige, door God verlaten mens. De struis-

vogel laat immers, vergeetachtig als hij is, zijn eieren

in het woestijnzand achter en eerst als hij de avondster

ziet opgaan, is hij hen weer indachtig. Hij zoekt ze op

en broeit ze door zijn blik uit. Zoo heeft de plichtver-

geten sterveüng het licht van Gods genade nodig om
in zich zelf te keren en de weg naar het vaderhuis te
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hervinden. Volgens Durandus dienen dan ook de

struisvogeleieren, die men in de middeleeuwen wel in

de kerken ophing, niet zozeer tot versiering, dan wel
om de zondaars tot bekering aan te sporen.

Cfr. Durandus, I, 3, 42 v. ; Sauer, 212.

1808.

De struis onderscheidt zich van alle andere vogels,

doordat hij vleugels heeft, maar toch niet vliegen kan,

en verder door zijn onverschilligheid ten opzichte van
zijn eieren. Deze beide eigenschappen maken hem tot

het type van de huichelaar, van de prediker, wiens
werken niet met zijn woorden overeenstemmen en ten-

slotte ook van de Synagoge, die haar kroost, de aposte-

len, niet wil kennen.

Cfr. S. Gregorius de Grote (Migne, P. L., LXXVI, 580) ;

Rhabanus Maurus (Ibid. CXI, 245 ; CXII, 1061).

1809.

Wanneer de eieren van de struisvogel, aan hun lot

overgelaten, door de gloed der zon uitgebroed worden,
is dat een beeld van Christus’ geboorte uit de H. Maagd.
Si ova struthionis sol excubare valet, cur veri solis ope
virgo non generaret ? heet het in het Defensorium
immaculatae virginitatis.

1810.

Bij Ripa is de papegaai een attribuut der welsprekend-

heid. Daarom ontmoeten wij dit dier niet zelden aan
preekstoelen uit de periode der Barok.

Cfr. Ripa, 175 ;
Knipping, II, 138.

1811.

De kraanvogel wordt veelvuldig afgebeeld met een
steen in zijn opgeheven poot. Volgens Plinius en andere
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klassieke schrijvers plaatsen de kraanvogels, wanneer

zij tijdens hun grote trek van hun vermoeienissen

uitrusten, schildwachten rondom de plaats, waar zij

zich verzameld hebben. Deze gaan slechts op één poot

staan en nemen een steen in de andere, om zeker te

zijn niet te zullen inslapen. Zodoende is de kraanvogel,

die een steen draagt, het symbool der waakzaamheid.

1812.

In overdrachtelijke zin wordt om zijn waakzaamheid

de kraanvogel met de steen een der attributen der

zuiverheid en uiteindelijk ook een der emblemen dier

deugd.

1813.

De reiger met een steen in de bek is een oud embleem

der stilzwijgendheid. Het komt ook voor bij Cesare

Ripa.

Cfr. Ripa, 570.

1814.

De meest voorkomende en voornaamste symbolische

zin der duif is de H. Geest, de tweede persoon der

H. Drievuldigheid. Zie n° 328 vv.
MBTT

18Ï5T

Volgens Hugo van St. Victor en Herrad van Landsberg

is de duif een beeld der H. Kerk. « De duif heeft twee

vleugels, voor de christen staan twee levenswijzen

open, de vita activa en de vita contemplativa ;
de

blauwgetinte veren in de vleugels der duif betekenen

de hemelse gedachten. De ongelijke tinten van de

overige veren, wisselende kleuren, die doen denken aan

een bewogen zee, zijn een symbool van de oceaan der
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menselijke hartstochten, waarop het scheepje der

Kerk dobbert. En wat is de zin van de mooie goudgele

ogen van de duif ? Het geel is de kleur der rijpe vruch-

ten, der ondervinding en der bezonkenheid. De gele

ogen der duif herinneren ons aan de blik vol wijsheid,

waarmede de Kerk de toekomst overziet. De duif, ten

slotte, heeft rode poten : dat wijst er ons op, hoe de
Kerk door de wereld schrijdt, de voeten rood van het

bloed der martelaren.

»

Cfr. Male, II, 30 ; Charbonneau-Lassay, 493.

1816.

De duif is een der meest voorkomende attributen der

nederigheid. Wij vinden haar o. a. als zodanig aan de

zuidportiek der kathedraal van Chartres.

1817.

De duif is het symbool van de eenvoud. Christus zelf

zegt het in het Evangelie : Weest voorzichtig als de

slangen en eenvoudig als de duiven (Matth. 10, 16).

1818.

De duif is tevens het zinnebeeld der zachtmoedigheid,

omdat dit dier volgens de middeleeuwse opvatting

geen gal had.

Cfr. Charbonneau-Lassay, 493.

1819.

De duif, zittende op de schouder van een Heilige, b. v.

St. Gregorius de Grote of St. Thomas van Aquino, is

het zinnebeeld der hemelse inspiratie.

1820.

Zeven duiven, in de gestalte, waarin gewoonlijk de

H. Geest wordt afgebeeld, doch zonder de crucifere
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nimbus, zijn het symbool van de zeven gaven van de

H. Geest. Zie n° 338.

1821.

Twee duiven, die elkaar aanzien, verbeelden de een-

dracht.

Cfr. Molsdorf, 218.

1822.

De twaalf apostelen worden verzinnebeeld door even-

zovele duiven. Zie n° 1975.

1823.

Volgens Prudentius (f 410) is de haan het beeld van de

wereldrechter. Zijn gekraai in de vroege morgen, kort

voor het licht aan de kimme verschijnt, herinnert ons

aan de stem van die allerhoogste Rechter. (Catheme-

rinon Liber I, 13 ss.).

Vox ista, qua strepunt aves

Stantes sub ipso culmine,

Paulo ante quam lux emicat,

Nostri figura est judicis.

Dit is dan ook de eigenlijke zin van het Gallicinium :

de stem van Christus, die de doden uit hun slaap wekt
en hen oproept om ten oordeel te verschijnen. Men zie

in dit verband ook de beginstrophen van het boven-

aangehaalde gedicht, die de hymne Ales diei nuntius

vormen.

1824.

Prudentius ziet in de haan tevens de gewijde voorbode
van het licht, die de duivelen en alle machten der

duisternis verjaagt : (Cathemerinon Liber, I, 38 ss.).
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Ferunt vagantes Daemonas
Laetos tenebris noctium

Gallo canente exterritos

Sparsim timere et cedere.

1825.

Men mag wel aannemen, dat de in de vorige nos aan-

gehaalde symboliek eveneens ten grondslag lag aan het

gebruik, om de spitsen der kerktorens te bekronen met

een windwijzer in de vorm van een haan. Hij staat er

als de verdediger van Zijn Kerk en keert steeds Zijn

gelaat naar de aanstormende winden, die de boze mach-

ten verbeelden.

Het gebruik van hanen op de torens te plaatsen is zeer

oud. De kathedraal van Brescia bezat er al een in de

9de eeuw, in de 10de eeuw spreekt de Engelse dichter

Wolstan over de haan op de torenspits der kathedraal

van Winchester ; de haan van de kathedraal van Cou-

tances werd in 1091 door de bliksem getroffen.

1826.

In verband met het evangelieverhaal van Petrus’

verlochening en boete is de haan het symbool der waak-

zaamheid en der boete. In de laatste betekenis ont-

moet men hem dikwijls als versieringsmotief aan biecht-

stoelen.

1827.

Op miniaturen vinden wij de toorn allegorisch voorge-

steld als een vrouw, rijdend op een everzwijn, een haan

als attribuut in de hand dragend.

Cfr. Male, III, 330, Fig. 180 ;
Charbonneau-Lassay, 640 ;

Molsdorf, 222 v.
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1828.

De raaf, die steeds maar zegt : Cras, cras ! Morgen,

morgen ! is het beeld van de verstokte zondaar, die

zijn bekering steeds maar weer opnieuw uitstelt. Zie

ook n° 1638.

Cfr. Charbonneau-Lassay, 494 v.

1829.

Volgens St. Bonaventura is de nachtegaal het symbool

van de liefde der ziel tot God. Hij schrijft aldus :

« Aangaande deze vogel heb ik ergens gelezen, dat hij,

wanneer hij weet, dat hij sterven gaat, zich ter neer

zet op een boomtak en dan, bij het eerste licht van de

nieuwe morgen, een wonderschoon gezang aanheft.

Zijn zoetste tonen begeleiden het morgengloren, maar

wanneer de stralen van de zon heter worden, verheft

zich zijn stem en wordt luider en nog lieflijker en zijn

gezang weet van geen onderbreken.

Bij het derde uur schijnt hij alle banden te verbreken :

zijn blijdschap stijgt tot jubel, zijn borst zwelt boven

mate, zijn stem stijgt en stijgt, steeds hoger, steeds vol-

ler wordt haar klank. Hij is een en al verrukking.

Maar wanneer tegen de middag de zon in volle gloed

aan de hemel praalt, bezwijkt zijn tere lijfje aan de

overmaat zijner inspanning.

Zijn stem sterft weg, terwijl zijn snavel nog tracht te

zingen, zijn lichaam trilt en schokt in een laatste,

krampachtige inspanning, en dan tegen het negende

uur, een laatste zucht, ... de dood.

Mijn zoon, o mocht Uw ziel zijn als deze Philomele, die

leeft en sterft van zijn zang der liefde ! O mocht het

leven voor U niet anders zijn dan een dag, wiens uren

gericht zijn naar de zegeningen van God, een dag vol
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verlangen naar het Morgen zonder einde, de bruiloft

van het Lam ! »

1830.

De mus is een beeld van Christus, aan de hand van
Psalm ioi, 8 : Vigilavi et factus sum sicut passer soli-

tarius in tecto. De slaap blijft verre van mij en ik ben
geworden als een eenzame mus op het dak.

1831.

Daarnaast is echter de mus een der attributen der on-

kuisheid. Wordt de zuiverheid afgebeeld door een

maagd, rijdende op een eenhoorn, met een lelie of een

duif in de hand, de onkuisheid daarentegen is een

jongeling, rijdend op een bok, terwijl hij een mus als

attribuut draagt. Elders echter is deze mus vervangen

door een duif, die ook in het Oosten als symbool

der onkuisheid geldt.

Cfr. Charbonneau-Lassay, 495 ; Male, III, 332, Fig. 184.

1832.

De Middeleeuwse symboliek vergelijkt het Joodse volk

met een nachtuil, die ziet zolang het duister is, maar
die blind is in het heldere daglicht. Zo kende het

Joodse volk de waarheid in de duistere periode der

Oude Wet, doch toen het ware Licht van Christus

verscheen bleef het verblind en vermocht het zijn heil

niet te zien.

Cfr. Male, I, 333 ; II, 45 ;
Molsdorf, 183.
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VI

VISSEN, REPTIELEN, INSECTEN

EN OVERIGE DIERSOORTEN

1833.

Voor de vis als IXQYr, zie n° 261-2.

1834.

De dolfijn, gestrengeld om een anker, een oud-christe-

lijk symbool, dat later het drukkersmerk der Aldijnen

zal worden, is in de Renaissance de uitbeelding van
Augustus’ lijfspreuk Semper festina tarde. Deze wordt

ook tot uitdrukking gebracht door een vlinder met een

krab, welk motief wij ontmoeten als merk van de 16de-

eeuwse drukker Frellon of Frellonius te Lyon.

1835.

De koperen slang door Mozes op Gods bevel tot redding

der kinderen Israels in de woestijn opgericht (Num.

21, 7 v.) is een voorafbeelding van de aan het kruis

gehechte Verlosser. Zie n° 534.

1836.

De slang, die zichzelf in de staart bijtend een cirkel

vormt, de zgn. Ouroboros, is een aloud symbool der

eeuwigheid. Zie n° 1305.
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1837.

De slang als symbool der voorzichtigheid gaat terug

op Christus’ eigen woorden : Estote prudentes sicut

serpentes. Weest voorzichtig als de slangen (Matth.

io, 16).

1838.

Als symbool der voorzichtigheid is de slang ook het

attribuut der dialectiek. Zie n° 1695.

1839.

Voor de slang als symbool van de duivel zie n° 724 vv.

1840.

Zie verder nog de nos 551, 959, 1085, 1908.

1841.

De salamander is het embleem van het vuur, daar men
in de Middeleeuwen, in aansluiting aan de Oudheid,

geloofde, dat de salamander te midden der vlammen

kon leven en de macht had het vuur te doven. « Et

sachiez que la salamandre vit enmi la flamme dou feu

sanz dolor et sanz dommage de son cors, mais ele

estaint le feu par sa nature », zegt Brunetto Latini

(f 1293) in zijn werk Li Livres dou Tresor (I, 146).

1842.

Wanneer de Middeleeuwen de salamander beschouwen

als de koning van het element vuur, is hij, om dit

koningschap, een beeld van Christus.

Cfr. Cloquet, 353.

1843.

De salamander wordt een symbool der rechtvaardig-

heid, wanneer hij, gelijk de Middeleeuwen leerden, in
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het vuur levende het goede vuur onderhoudt, maar
het slechte dooft. Dit is ook de betekenis van de sala-

mander met het devies Nutrisco et extinguo, die Frans I

van Frankrijk op aanraden van Rabelais en van Artus
Gouffier, hertog van Roannais, als zijn persoonlijk

embleem aannam.

1844.

De salamander is verder het attribuut der kuisheid en

der maagdelijkheid, omdat deze deugden, te midden
der hartstochten en zonden, die rondom hen branden,
ongerept blijven.

Cfr. Male, II, 147 ; Charbonneau-Lassay, 816.

1845.

De bij is een symbool der kuisheid. Virgilius prijst

reeds de bijen om hun zuiverheid van zeden • zij geven
zich niet over aan de liefde, zij zoeken niet het genot,

dat verwekelijkt, zij kennen niet de vereniging der

geslachten, noch de weeën van het moederschap. De
H. Ambrosius brengt deze zelfde mening tot uiting,

wanneer hij zegt : Digna virginitas quae apibus com-
paretur : sic laboriosa, sic pudica, sic continens (Migne,

P. L., XVI, 200). Deze gedachte is verder zeer veel-

vuldig tot uiting gebracht in oudere vormen van het

Exultet der paaskaarswijding.

1846.

In de Vitis Mystica, toegeschreven aan St. Bernardus,

lezen wij : De bijen zijn het symbool van de zielen, die

weten hoe zij zich verheffen kunnen op de vleugelen

der beschouwing en die zich, om zo te zeggen, losmaken
van hun lichaam, gelijk het nijvere insect zijn korf ver-

laat, om heen te zweven naar de lusttuin der hemelse

genietingen (Cap. XLIV).
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1847.

De bijenkorf is een beeld der kloosterlijke en der

kerkelijke gemeenschap, gelijk al de bijen in de korf

ondergeschikt zijn aan de koningin en gezamenlijk een

sterke en natuurlijke eenheid vormen, zo zijn de mon-

niken in het klooster, de gelovigen in het Bisdom of in

de Kerk een ondeelbare eenheid, sterk in hun gemeen-

schappelijke gehoorzaamheid aan hun hoofd, de Abt,

de Bisschop of de Paus. Het mag ons dan ook niet

verwonderen, dat de bijenkorf en de bij zeer gewilde

motieven zijn in de kerkelijke heraldiek. Om dezelfde

redenen is hij een der attributen der Rechtvaardigheid.

1848.

De Dominicaan Thomas van Cantimpré schreef in de

13de eeuw een werk onder de titel : Bonum universale

de apibus, waarin hij een vergelijking maakt tussen het

leven der bijen en de kerkelijke gemeenschap. Marnix

van St. Aldegonde maakte van dit motief gebruik in

zijn anti-kerkelijke Biënkorf der heilige roomsche

Kercke.

1849.

In tegenstelling tot de bij, is de vlieg het symbool der

onreinheid en deze mening steunt op de H. Schrift,

die immers zegt : Muscae morientes perdunt suavita-

tem unguenti. Dode vliegen verpesten welriekende

balsem (Eccl. 10, 1).

1850.

De schorpioen vermag met een angel in het uiteinde

van zijn staart een venijnige prik te geven. Vandaar

het gezegde : In cauda venenum.

782



Overige Diersoorten

1851.

De schorpioen is bij de oud-christelijke schrijvers, o. a.

Tertullianus, het embleem der ketterij.

1852.

In de plaats van een slang draagt de dialectiek wel eens

een schorpioen als attribuut. Zie n° 1695.

1853.

De ontwikkeling van de rups tot pop en van pop tot

vlinder is een beeld der verrijzenis in het algemeen

en van de verrijzenis van Christus in het bizonder.

Cfr. Ernest Hello, bij Charbonneau-Lassay, 844.

1854.

De vlinder, die van bloem tot bloem fladdert zonder

ergens tot rust te komen, is een symbool der onstand-

vastigheid. De vlinder, die rond de helder schijnende

kaarsvlam blijft vliegen, totdat hij zijn vlerken schroeit

en ter aarde valt, is een beeld van de lichtzinnige geest,

die het gevaar der wereldse verlokkingen niet wil zien,

totdat de engelenvleugels van zijn ziel geknakt zijn.

1855.

Voor het embleem van de vlinder en de krab met het

bijschrift Semper festina tarde, zie n° 1834.

783



Negende Boek : De Zichtbare Wereld

VII

FABELDIEREN

1856.

De eenhoorn is een ontembaar wild dier, dat de
gestalte heeft van een paard, doch dat op het voor-

hoofd een lange, priemvormige hoorn draagt. Ook de
H. Schrift kent de unicornus

;
hij gaat daar door voor

de sterke en machtige, soms in goede, soms in kwade
zin. Men zie : Num. 23, 22 ; Deuteron. 33, 17 ;

Tob 39,

9 ; Ps. 21, 22 ; 28, 6 ; 77, 69 ; 91, 11 ; Is. 34, 7.

1857.

De eenhoorn geldt tevens als symbool en attribuut der
kuisheid. De gepersonifieerde deugd gebruikt soms de
eenhoorn als rijdier.

Cfr. Kiinstle, I, 124 ; Molsdorf, 217 ; Charbonneau-Lassay

343 ; Cloquet, 350.

1858.

Aan het einde der Middeleeuwen wordt de voorstelling

der eenhoornlegende uitgebouwd tot een ingewikkelde

allegorie. Het dier zoekt zijn toevlucht in de schoot

der duidelijk als Maria gekarakteriseerde maagd, geze-

ten in de hortus conclusus. De jager is de aartsengel

Gabriël, die op een jachthoorn blaast en vier honden
voor zich uitdrijft, die de symbolen zijn der vier god-
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delijke eigenschappen, die aandeel hadden aan het

raadsbesluit der verlossing, Veritas, Iustitia, Miseri-

cordia en Pax. De betekenis van dit ingewikkelde be-

denksel is niets anders dan de blijde boodschap, waarbij

Christus, na Gabriël’s vraag en Maria’s antwoord neder-

daalt in haar maagdelijke schoot.

1859.

De eenhoorn heette bovendien de macht te hebben,

vergiftigde bronnen te zuiveren, door zijn hoorn in het

water te steken, of door er met zijn hoorn het kruiste-

ken over te maken. Ook als zodanig is hij wederom
het beeld van de Verlosser.

1800.

De hoorn van de unicornus was een universeel genees-

middel. Gemalen hoorn kwam tot in de i8de-eeuwse

pharmacopeeën voor. De eenhoorn wordt daarom ook

gebezigd als uithangteken van apothekers en drogisten.

Verder heette het, dat men, door water te drinken uit

de holte, die zich in de hoorn bevond, zijn leven ver-

lengde. Drie zgn. eenhoorn-hoorns bevonden zich in
- de

schat van St. Marie te Utrecht. Tot de opheffing der

kapittels in 1811 bleven ze daar. Thans berusten zij in

het Rijksmuseum te Amsterdam. Dergelijke hoorns

bevonden zich ook in de schat van St. Denis (thans

Musée de Cluny).

Cfr. P. Dalmatius van Heel, O. F. M., De ecnhoornen van
sinte Maria, Jaarboekje van Oud-Utrecht, 1930, blz. 66

w. ; G. E. Evers, Utrechtsche Overleveringen uit de

Middeleeuwen, Utrecht, 1941, blz. 63 vv.; beide met afb.

;

Charbonneau-Lassay, 340.

1861.

De draak geldt als het symbool der verderflijke dwaling

785



Negende Boek : De Zichtbare Wereld

en van het heidendom. Dit is over het algemeen ook
zijn betekenis in de H. Schrift. In de Middeleeuwen
krijgt hij meer het karakter van het boze in het alge-

meen, m. a. w. hij wordt vereenzelvigd met de duivel.

Dit is ook de zin van de draak, die in Frankrijk en

Italië in de processies der Kruisdagen werd meegedra-
gen. De eerste twee dagen droeg men hem met trots

opgerichte staart vóór het kruis uit, de derde dag echter

volgde hij achter het kruis, zijn staart hing slap terneer

en zijn kop was achterwaarts gebogen.

Cfr. Sauer, 214 w., waar de herkomst van dit gebruik
wordt nagegaan.

1862.

Een gevleugelde draak is het attribuut der astrologie

en der alchemie.

1863.

De apocalyptische draak met zeven koppen is volgens

de grote symbolisten der 12de en 13de eeuw het sym-
bool der zeven hoofdzonden. Op een glasraam in

St. Nizier te Troyes vinden wij een poging om door
individualisering der zeven koppen de zeven hoofd-
zonden aan te duiden en kenbaar te maken. Een aan-
matigende mannenkop is de hoogmoed, een slangenkop
de nijd, een kameel de toom, een slak de vadsigheid, een

hyena de gierigheid en een vrouwenkop met een nim-
bus van edelstenen de wellust.

1864.

Een opengesperde drakenmuil met vuur en rook is in

de Middeleeuwen het gewone beeld der hel.
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1865.

De aspis is een slangachtig dier, dat men slechts door
bezweringen onschadelijk kan maken. Om aan dit

gevaar te ontkomen steekt het dier het einde van zijn

staart in zijn ene oor en stopt het andere dicht met
aarde. Volgens Rhabanus Maurus (Migne, P. L., CXI,

230) is de aspis het beeld van het verstokte Jodendom,
Honorius van Autun (1. c., CLXXII, 913) ziet er meer
algemeen een beeld der zonde in.

Cfr. Reusens, I, 564 ; Cloquet, 342 ; Heinz Kahn, R. D.
K., I, 1147 v. ; Künstle, I, 131.

1866.

Het beeld van de aspis, die zijn oren dichtstopt om de
bezweringen te ontgaan, komt ook voor in de H.Schrift:

de goddelozen gedragen zich « secundum simultitudi-

nem serpentis, sicut aspidis surdae et obturantis aures

suas, quae non exaudiet vocem incantantium » (Ps.

57, 5 v.).

1867.

De aspis vond echter vooral ingang in de kunst naar
aanleiding van het psalmvers « super aspidem et

basiliscum ambulabis, conculcabis leonem et draco-

nem » (Ps. 90, 13). Deze vier dieren, of althans twee

ervan, worden gewoonlijk onder de voeten van de zege-

vierende Christus afgebeeld. Honorius van Autun kent

ieder dezer vier monsters een eigen betekenis toe. In

zijn Speculum Ecclesiae noemt hij de aspis de zonde, de

leeuw de antichrist, de draak de duivel, en de basilisk

de dood.

Cfr. Künstle, I, 123.
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1868.

De basilisk is een gevaarlijk monster, dat de gestalte

heeft van een haan met het achterlijf van een slang.

Zijn adem is zo giftig, dat hij de plantengroei vernietigt

en zelfs vogels in hun vlucht doodt. Komt de basilisk

in de nabijheid van de mens en ziet hij de mens het

eerst, dan moet deze sterven. Ziet daarentegen de

mens de basilisk vóór dat deze hem gezien heeft, dan

sterft de basilisk. Men kon hem slechts benaderen door

zich een glazen klok over het hoofd te stulpen. Het gif

van zijn ogen ketste daarop af en sprong op hem zelf

terug. Volgens een andere opvatting moest de basilisk

sterven, wanneer hij zijn eigen beeld in een spiegel zag.

Alle dieren vluchten voor hem, slechts de wezel valt

hem aan en doodt hem. Daarom is de wezel het sym-
bool van Christus, en is de basilisk de Satan, de zonde

of de dood. De kristallen stolp is de reinheid van Maria.

Zij toch droeg de Verlosser in haar schoot en deed Hem
de dood en de hel overwinnen.

Cfr. Male, I, 334 ;
Heinz Köhn, R. D. K., I, 1488 vv.

1869.

De griffioen is een dier, dat half arend is en half leeuw.

De leeuw is de koning der aarde, de arend is de koning

der lucht. De griffioen is dus een symbool van Christus,

Koning van hemel en aarde. Bij Dante (Purgatorio

XXIX, 108) is hij het zinnebeeld der twee naturen in

Christus. Zie ook n° 1883.

Cfr. Cloquet, 348.

1870.

De vogel Caladrius, zie hiervoor n° 283.
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1871.

De Phoenix, zie n° 276 w., is verder nog het symbool

der onsterfelijkheid en soms ook van de hoop, van de

kuisheid en van de deugd in het algemeen. Later

verdwijnt de Christologische betekenis en wordt hij

overwegend als zinnebeeld der onvergankelijkheid toe-

gepast.

1872.

De sirene is een monster, dat het bovenlijf van een

vrouw en de staart van een vis heeft. Gewoonlijk

houdt het die vissestaart met de ene hand omhoog.

De meest gangbare betekenis is die van de sexuele

verleiding, doch daarnaast kan zij nog het zinnebeeld

zijn van allerlei ondeugden, waarvan de keuze slechts

op willekeur der schrijvers berust. Zie ook n° 1877.

Cfr. Cloquet, 354 ; Sauer, 314 v.
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VIII

MYTHOLOGISCHE
EN PROFANE
MOTIEVEN

1873.

Het lag geheel in de lijn van het 16de eeuwse huma-
nisme te trachten klassieke en mythologische motieven

in te voeren in de christelijke iconografie, om zodoende

de vereerde Oudheid ook op dit gebied met het Chris-

tendom te verzoenen en omgekeerd ook de christelijke

kunst door haar vermenging met de klassieke ideeën

nog meer te humaniseren, dan reeds geschied was door

het weder opnemen der antieke kunstvormen en stijlen.

Toch was deze vermenging van christelijke en klassieke

motieven niet iets geheel nieuws. De vroeg-christelijke

kunst immers is vrijwel in haar geheel op de laat-

klassieke gebaseerd en gebruikt geheel haar vormen-

schat en vele van haar ideeën. Doch ook in de Middel-

eeuwen bleven mythologische en literaire elementen,

aan de Oudheid ontleend, in sterk eigentijdse vorm hun
taai leven rekken.

1874.

Apollo, de zonnegod der Oudheid, is in Rhabanus
Maurus’ encyclopedisch werk De Universo de jeugdige

zonnegod en de overwinnaar der Python, tevens wordt
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hij er als divinator en medicus aangeduid. Op de minia-

turen uit de vroege en de latere Middeleeuwen ver-

schijnt hij als boogschutter, geneesheer, of, staande in

de zonnewagen, als menner van zijn vierspan
;
soms

draagt hij bovendien op een soort schaal de drie

Gratiën als halve figuren.

1875.

Amor is in de middeleeuwse kunst een kind of een

schone jongeling, naakt of in een lange tunica. Hij

draagt vleugels en een kroon, en soms, vooral bij de

latere voorbeelden, bovendien een blinddoek. Hij is

gewapend met twee speren, de gelukkige en de onge-

lukkige liefde. Later verschijnt de Amor ook in vrouwe-

lijke gestalte, met boog en pijlen, als vrouw Minne.

1876.

De wijngod Bacchus personifieert wel eens de herfst,

of meer speciaal de maand October.

1877.

De lokkende sirenen zijn in de Middeleeuwen het

symbool der sexuele bekoringen, zie n° 1872.

1878.

Volgens de Physiologus is de centaur het beeld van de

ketter, evenals de centaur een tweeslachtig wezen. Zie

verder Cloquet, p. 344 s.

1879.

De geschiedenis van Pyramus en Thisbe is een motief,

ontleend aan het vierde boek der Metamorphosen van

Ovidius.

Pyramus en Thisbe waren buurkinderen in de grote
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stad Babylon. Zij hielden van elkaar vanaf hun jeugd,

maar hun ouders hadden hen iedere omgang verboden ;

zij konden zodoende slechts door een barst in de muur,

met elkaar in contact komen. Zij besloten daarom,

wanneer de nacht gevallen was, hun ouderlijke woning

te ontvluchten en elkander te ontmoeten bij het graf

van Ninus, waar een moerbeiboom met sneeuwwitte

vruchten groeide en een heldere bron vloeide. Maar
terwijl Thisbe, die het eerst op de afgesproken plek

aanwezig was, op Pyramus wachtte, kwam een leeuwin

met bebloede muil haar dorst lessen aan de bron.

Thisbe, door angst aangegrepen, vluchtte weg om zich

in een spelonk te verschuilen, maar hierbij verloor zij

haar opperkleed, dat bij de bron bleef liggen. De
leeuwin, die intussen haar dorst gestild had, wilde

naar het woud terugkeren, maar zich van de bron af-

wendend, vond zij het kleed van Thisbe. In zijn driest-

heid greep het monster het kledingstuk aan en ver-

scheurde het met zijn bloedige muil. Na enige tijd

kwam ook Pyramus bij de bron aan ; toen hij de sporen

van het wilde dier en de bebloede en verscheurde man-
tel van zijn geliefde zag, meende hij dat Thisbe door

het monster overvallen en gedood was. Hij werd door

wanhoop aangegrepen en doorstak zich met zijn dolk.

Toen Thisbe eindelijk haar schuilplaats verliet om haar

geliefde te treffen, vond zij hem stervend terneerliggen.

Daarop stortte ook zij zich in het lemmet, nog warm
van Pyramus’ bloed.

Wanneer de middeleeuwse kunst dit gegeven aan Ovi-

dius ontleent, om er een diepere christelijke zin in te

leggen, verklaart zij het aldus : Pyramus is Christus,

Thisbe de menselijke ziel, door Christus verlost. De
leeuwin is de duivel. De muur, die de twee geliefden van
elkander scheidde, is de erfzonde.
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De geschiedenis van Pyramus en Thisbe wordt o. a.

voorgesteld op een kapiteel van het Manster van Bazel.

De Nederlandse Rederijker Goossen ten Berch ver-

werkte het gegeven tot een zinnespel.

1880.

Een zeer geliefde figuur der middeleeuwse symboliek is

Alexander de Grote. De voorstelling, die men zich in

de Middeleeuwen van de grote veroveraar maakte,

gaat terug op de Griekse roman van Alexander, die

omstreeks 200 voor Christus door een Alexandrijnse

Griek, de zgn. pseudo-Kallisthenes werd samengesteld.

Hiervan ontstonden twee Latijnse vertalingen, de

eerste omstreeks 300 na Christus door Julius Valerius,

de andere omstreeks 950 door de archipresbyter Leo

te Napels, in zijn Historia de Proeliis. Aan dit laatste

werk zijn vrijwel alle middeleeuwse bewerkingen

der sage van Alexander ontleend. Alberik van Besan-

5on is een der eersten, die deze stof behandelt (einde

der 11de eeuw). Ook in Duitsland volgen een halve

eeuw later diverse bewerkingen van hetzelfde gegeven.

Cfr. Wolfgang Stammler, R. D. K., I, 332 vv.

1881.

De meeste middeleeuwse geestelijke schrijvers zien in

Alexander, naar aanleiding van het geen 1 Mach. 1, 1 w.
over hem zegt, het toonbeeld der hovaardij, het type

van de veroveringszuchtige tyran, die een droevig

einde vindt. Abt Godfried van Admont, een theoloog

uit de 12de eeuw, vergelijkt hem zelfs met de helse

slang in het paradijs (Migne, P. L., CLXXIV, 1130 v.).

1882.

Daarentegen is Alexander de Grote voor de hoofse
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dichters het ideale voorbeeld van de heerser en de

ridder. Als zodanig wordt hij dan ook tot de negen

helden gerekend, waarbij hij samen met Hector en

Caesar de klassieke Oudheid vertegenwoordigt.

1883.

De meest voorkomende voorstelling van Alexander de

Grote in de middeleeuwse kunst is wel die van zijn

legendarische hemelreis. (Het komt ons voor, dat het

beter is in dit geval niet, zoals veelvuldig geschiedt,

van hemelvaart, te spreken, aangezien dit een geheel

ander iconografisch begrip aanduidt).

In de Historia de Proeliis wordt een brief aangehaald,

die Alexander aan zijn moeder zou geschreven hebben.

Hierin verhaalt hij, hoe hij met zijn vrienden overlegd

had, of hij naar de hemel zou kunnen opstijgen, om
na te gaan, of datgene wat wij zien, ook werkelijk de

hemel is. „Ik vervaardigde een zetel, waarop ik mij

neer kon zetten en waaraan ik twee griffioenen met
ketenen vastklonk. Boven de koppen dezer monsters

hield ik een stang geheven, waaraan een lokaas beves-

tigd was, zodat zij, om dit lokaas te bemachtigen, zich

op hun vleugels van de grond verhieven en zo mijzelf

op mijn zetel mee in de luchten voerden. Doch een

goddelijke macht overschaduwde hen, en dwong hen
naar de aarde terug te keren, waar ik ongedeerd aan-

landde op een vlakte, meer dan tien dagreizen van mijn

leger verwijderd. Zulk een hoogte bereikte ik, dat de

aarde onder mij een dorsvloer geleek, en dat de zee

een draak geleek, die daaromheen geslingerd was. »

Dit is een oeroud Oosters motief
; in de Joodse letter-

kunde wordt het ook met Salomon in verband ge-

bracht, en het isvan daaruit, via de JerusalemseTalmud,
in de geschiedenis van Alexander aangeland. De pseu-
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do-Kallisthenes spreekt over arenden, die Alexander

van de aarde verhieven, De Archipresbyter Leo veran-

dert hen in griffioenen en in deze vorm wordt het mo-

tief dan ook het veelvuldigste door de beeldende kunst

benut. De voorstelling in de kunst komt eveneens uit

het Oosten en gaat waarschijnlijk terug op afbeeldin-

gen van Helios op zijn zonnewagen. Typisch hiervoor

is een Byzantijns relief der ixde of 12de eeuw aan de

buitenmuur van S. Marco te Venetië. Voor verdere

voorbeelden, zie W. Stammler, 1 . c. De zinnebeeldige

betekenis van Alexander’s hemelreis is, dat hoogmoed

en weetgierigheid ten val komen.

Cfr. Wolfgang Stammler, 1 . c. ;
Künstle, I, 176 ;

Molsdorf,

223 v.

1884.

Keizer Augustus wordt in de Middeleeuwse kunst voor-

gesteld naar aanleiding van de tekst bij Lucas 2, 1 :

In die dagen nu verscheen er een besluit van Keizer

Augustus om een volkstelling over heel de wereld te

houden. Van af de nde eeuw vinden wij hem op minia-

turen voorgesteld, terwijl hij, omgeven door vorsten,

schrijvers en boden, dit edict uitvaardigt. Wij noemen

uit de vele voorbeelden de miniatuur in het Evangelia-

rium van Uta. Wordt hij alleen, met de keizerlijke

insignia bekleed, op een troon zittend afgebeeld, dan

is hij gewoonlijk bedoeld als de vertegenwoordiger der

heidense wereld.

1885.

Volgens een oud verhaal, dat echter eerst door de

Legenda Aurea algemeen verspreid en bekend werd,

zou Augustus de Tiburtijnse Sibylle naar de naam
van zijn opvolger gevraagd hebben. Deze openbaarde
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hem daarop de komende heerschappij van de Zoon
Gods, waarop Augustus op het Kapitool een altaar

deed oprichten met het opschrift : Haec est ara primo-

geniti dei. Reeds vanaf het einde der 12de eeuw komt
het motief ook in de beeldende kunst tot uiting, vooral

op miniaturen en muurschilderingen. De meest ver-

spreide voorstelling was die, welke voorkwam in het

Speculum Humanae Salvationis. Augustus zit er ge-

knield, terwijl de Sibylle naast hem staande op Maria

met haar Kind wijst, die in een stralengloed aan de

lucht verschijnt. Een bekende, late voorstelling van
de legende van Augustus en de Tiburtijnse Sibylle in

de Nederlandse kunst komt voor in de bekroning van
het altaar der Zeven Smarten van Maria in de St. Ni-

colaaskerk te Kalkar (1518-1521).

1886.

Constantijn te paard is in de middeleeuwen een geliefd

motief, waarin men Rome meende na te volgen, wijl

men het bekende ruiterstandbeeld van Marcus Aure-

lius op het Kapitool aldaar aanzag voor een afbeelding

van de eerste christen-keizer. Behalve aan de gevel

van diverse I2de-eeuwse Franse kerken, o. a. te Cha-

teauneuf-sur-Charente, te Parthenay-le-Vieux en el-

ders, ontmoeten wij hetzelfde motief op een muur-
schildering der Romaanse periode in het Baptistère

St. Jean te Poitiers.

Cfr. Male, I, 247 vv. ; Focillon, PI. 41.

1887.

Koning Artus of Arthur, de hoofdfiguur der vroegmid-

deleeuwse hoofse dichtkunst in West-Europa, is steeds

kenbaar aan drie kronen op zijn banier of zijn kledij.

Cfr. Otto Demus, R. D. K., I, 1127 vv.
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1888.

Een moraliserend verhaal, dat in de Middeleeuwen

opgeld doet, is de geschiedenis van Aristoteles en

Phyllis, le lai d’Aristote. Dit verhaal, dat in de 13de

eeuw in Frankrijk met Aristoteles in verband gebracht

wordt, was oorspronkelijk uit Indië afkomstig en be-

reikte van daaruit via Arabië het Europese westen.

Aristoteles zou zijn pupil Alexander op zekere dag

gewaarschuwd hebben voor de onbeheerste liefde je-

gens zijn gemalin. Deze laatste, die zich daarop veron-

achtzaamd gevoelde, kwam de oorzaak daarvan op

het spoor, en besloot zich op de strenge wijsgeer te

wreken door hem te vernederen. Zij maakt hem het

hof, Aristoteles bezwijkt voor haar zacht geweld en op

zekere dag vernedert hij zich zozeer, dat hij ophanden

en voeten kruipend en met een breidel in de mond zich

door de vorstin als rijdier laat gebruiken. Dit is, het-

geen zij gewenst heeft, hovelingen en bedienden, die

verdekt opgesteld van het toneel getuige waren, maak-

ten het verhaal wereldkundig en plaatsten daarmede

de strenge philosoof wel in een zeer vreemd licht.

De meeste versies van het verhaal spreken echter niet

van Alexanders gemalin als uitvoerster van dit listige

plan, doch van een courtisane, Phyllis genaamd.

Wij ontmoeten dit gegeven veelvuldig aan de gevelver-

siering van Franse kerken uit de Middeleeuwen. Dit

mag ons niet verwonderen : het verhaal van Aristote-

les’ vernedering door Phyllis herinnert de Christen aan

een voorname waarheid : wijsheid is slechts dan vrucht-

baar, zo zij samengaat met deugd.

Ook in de beeldende kunst komt dit motief het eerst

in Frankrijk voor. In het begin der 14de eeuw ont-

moeten wij het aan de kathedraal van Lyon tot twee-
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maal toe. Daarvoor had het reeds toepassing gevonden
aan het Portail de la Calende te Rouen, en elders.

Later vinden wij het ook buiten Frankrijk, het wordt
een zeer geliefd motief der ióde-eeuwse Duitse koper-

graveurs en houtsnijders (Hans Burkmair, Hans Bal-

dung Grien, Urs Graf e. a.). Ook Lucas van Leiden
past het toe.

Cfr. Wolfgang Stammler, R. D. K., 1027 vv. ; Künstle,

177 ;
Male, II, 337 ; v. Marle, Iconographie, II, 491 vv.

1889.

Evenals de Sibyllen (Zie n° 412 w.) werden ook heidense
wijsgeren als getuigen voor de waarheden van het

Christendom aangevoerd. Hiervoor kwamen op de
eerste plaats de zgn. Zeven Wijzen in aanmerking,

te weten : Thales, Bias, Pittakus, Solon, Kleoboulos,

Periander en Chilon. Daarnaast vindt men echter ook
nog Secundus, Quintilianus, Seneca, Ptolemaeus, Te-
rentius, Cicero, Pythagoras, Epiktetos, Aristoteles,

Euripides en zelfs Hermes Trismegistos ! Als voorbeeld

valt aan te halen het vloermosaiek in de kathedraal

van Siena (14de eeuw) en de ingekraste versiering in de
gipsen vloer der Ludgeruskapel te Helmstedt, van
omstreeks 1x50. Van een afzonderlijke karakterisering

is geen sprake : slechts spreukbanden met namen
lichten ons over de identiteit der voorgestelde per-

sonen in.

1890.

Van al de zieners der Oudheid stond Virgilius echter in

de Middeleeuwen het hoogst in aanzien. Men beschouw-
de hem als een der profeten op grond der passage uit

de vierde Ecloge :

lam redit et virgo, redeunt saturnia regna,

lam nova progenies coelo demittitur alto.
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Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum
Desinat ac toto surget gens aurea mundo,
Casta, fave... (4 w.)

In het vroegmiddeleeuwse Drame des prophètes speelt

Virgilius een gelijkberechtigde rol naast de overige

profeten. Soms wordt hij bij de Stamboom van Jesse

geplaatst met op een schriftrol de woorden : lam nova
progenies... In het koor der kathedraal van Zamora
in Spanje komt hij reeds in de 12de eeuw in de rei der

profeten voor.

1891.

Daarnaast komt Virgilius in de middeleeuwse kunst in

een andere, minder eervolle rol voor, als tegenhanger

van Aristoteles’ bespotting door Phyllis (Zie n° 1888).

Virgilius zou volgens een middeleeuws verhaal de gunst

verworven hebben van een dochter van Keizer Augus-

tus. Op zekere dag gaf zij hem een rendez-vous, waarop
de dichter, die er trots op was het hart der prinses

veroverd te hebben, er bij zijn vrienden over opsneed.

Dit kwam de prinses ter ore, die daarop vertoornd

werd en besloot, zich op de loslippige minnaar te wre-

ken. Daarom het zij de korf, waarmee de dichter naar

het raam van haar vertrek zou worden opgehesen,

halverwege hangen, zodat de dichter daar voor iedereen

zichtbaar in een netelige positie bleef, totdat hij einde-

lijk door de bedienden der prinses bevrijd werd.

Cfr. Johannes Bolten, R. D. K., I, 1275 ; Sauer, 406 ;

Künstle, I, 178 ; van Marle, II, 405 v.

1892.

Op vroeg-middeleeuwse ivoorreliefs komt Roma voor,

zittend aan de voet van het Kruis, tussen de Aarde
en de Zee. Zij heeft de gedaante van een zittende vrouw
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met banier en rijksappel. Als voorbeeld noemen wij een
werk der Liuthard-groep van omstreeks 870 in de
bibliotheek van München, en een soortgelijk relief uit

de school van Metz in de Parijse Bibliothcque Na-
tionale. De juiste zin ervan is niet duidelijk.

Cfr. Reusens, I, 550 ;
Molsdorf, 65 v.

1893.

In sommige getijdenboeken aan het einde der 15de eeuw
in Frankrijk gedrukt (Pigouchet, Guyot Marchand),
ontmoeten wij aan het begin afbeeldingen, welke ons
op het gebied der astrologie brengen. In de Livres

d’Heures van Pigouchet komt een prent voor van het
menselijk lichaam omgeven door de zeven planeten

;

Mars, Saturnus en de Zon zijn door pijlen of stralen

verbonden met de lever, de longen en de maag. In de
hoeken zijn de vier temperamenten voorgesteld door
vier mannenfiguurtjes, vergezeld door dieren ; de Cho-
lericus heeft de leeuw aan zijn zijde, want hij is van de
natuur van het vuur en van de natuur van de leeuw.

Naast de Flegmaticus staat het lam : hij immers is van
de natuur van het water en van die van het lam. De
Sanguinicus, die van de natuur der lucht en van de
aap is, heeft dit dier als attribuut. De Melancholicus,

van de natuur van het zwijn en van de aarde, wordt
door een varken vergezeld. Toch steekt de kunstenaar,
die deze prent vervaardigde, de draak met het licht-

gelovige mensdom. Tussen de skeletbenen van de Mens
spot een schalks narrenfiguurtje. Zie afb. 91.
In de Calendrier des Bergers hebben de vier personifi-

caties der temperamenten de hun eigen elementen onder
hun voeten en de hen typerende dieren aan hun zijde.

De Cholericus trekt bovendien met norse blik zijn
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zwaard en de Sanguinicus draagt een valk op zijn vuist.

1894.

De Faam wordt door Ripa aan de hand van Virgilius

aldus beschreven : Een gezwinde maagd, gekleed in een

licht, gazig gewaad, die aan haar schouders twee grote

vleugels draagt, geheel bezet met ogen, monden en

oren. In de rechterhand draagt zij bovendien een

bazuin.

Cfr. Ripa, 192.

1895.

De Snelheid is volgens Ripa een gevleugelde maagd,

die evenals Mercurius kleine vleugeltjes aan de voeten

draagt en een pijl in de hand houdt.

Cfr. Ibid. 644 v.

1896.

De Overwinning draagt volgens dezelfde iconoloog

een granaatappel en een helm in de hand. De granaat-

appel is het symbool der eenheid en de helm dat van

de kracht, twee voorwaarden voor het behalen der

victorie. Ook wordt zij nog afgebeeld als een gevleugel-

de maagd met een palmtak en een hoorn van overvloed,

ofwel met een lauwerkrans in de hand en de adelaar

onder haar voeten, die een palmtak in de klauwen

houdt.

Cfr. Ibid. 680 vv.

1897.

De Vrede draagt een hoorn van vervloed vol vruchten

,

bloemen en lover, benevens een olijftak. Met de andere

hand werpt zij een fakkel in een hoop krijgstuig.

26 s.
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Ook heeft zij wel de gestalte van een schone jonkvrouw,
met een krans van olijftakken op het hoofd, en een

beeldje van Ploutos, de god van de rijkdom in de ene

hand en een bundel korenaren in de andere.

Cfr. Ripa, 467.

1898.

De Vrijheid is een in het wit geklede maagd, die in de

ene hand een scepter en in de andere een hoed of muts
draagt. Aan haar voeten staat een kat, een dier, dat

zich nimmer zijn vrijheid laat ontnemen.

Cfr. Ibid. 375.

1899.

De Geschiedenis is een gevleugelde vrouw, die omziet
en daarbij op het punt staat te gaan schrijven in een

boek, dat rust op de schouders van Saturnus met zijn

zeis.

Cfr. Ibid. 269.
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IX

BLOEMEN EN PLANTEN

1900.

In de Clavis Melitonis is een hoofdstuk gewijd aan de

symboliek van bloemen en planten. De rozen, heet het

daar, zijn het symbool van het bloed der martelaren,

en het is in deze zin, dat het woord uit de H. Schrift,

dat zegt, dat rozen ontluiken bij de levende wateren

(Eccli. 39, 17), moet worden uitgelegd. De netels zijn

het beeld van de gloed der ondeugd, gelijk Isaias dan

ook zegt : In hun huis zullen doornstruiken en netels

wassen (Is. 34, 13). Ook kunnen zij de prikkel der

aardse begeerten betekenen, evenals de H. Schrift

zegt : Ik kwam voorbij de akker van de luiaard en de

wijngaard van de dwaas, en zie, zij stonden vol netels

(Prov. 24, 30). Het stroo is het beeld der zondaars.

Zij zullen zijn als een stroohalm voor het aanschijn

van de wind (Job 21, 18). Voor sommige soorten zijn er

meerdere betekenissen. De lelie, b. v., duidt nu eens op

de Verlosser, dan weer op de Heiligen, op de glans van

het hemelse vaderland, of op de kuisheid.

Cfr. Spicilegium Solesmense, II, 414, 422, 432, 406 ;
Male,

II, 32.

1901.

Behalve de roos en de lelie komen bij de Nederlandse

schilders der Middeleeuwen het madeliefje, de kers-
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ouwe, voor als beeld der goedertierenheid, de acolye als

ootmoedigheid, het viooltje als nederigheid, de gouds-
bloem is het beeld der bernender minne. De korenbloem
is het beeld van Maria’s zedigheid.

Cfr. Smits, 15 1.

1902.

De lelie wordt in verband gebracht met Christus :

Ego flos campi et lilium convallium. Ik ben de bloem
van het veld en de lelie der dalen (Cant. 2, 1). Verder
is de lelie het beeld der maagdelijkheid en zo ook van
de Maagd bij uitstek, Maria. Verder symboliseert zij

onschuld en reinheid. De lelie, die naast Christus, als

voortkomende uit Zijn mond, wordt afgebeeld bij

voorstellingen van het Laatste Oordeel, is het symbool
van Zijn barmhartigheid. Het aan de andere zijde

aangebrachte zwaard beduidt Zijn rechtvaardigheid.

1903.

De roos, de lelie en het viooltje zijn de Mariabloemen
bij uitstek. St. Bernardus zegt dan ook : O Maria,
viooltje der ootmoedigheid, lelie der zuiverheid, roos

van liefde.

Cfr. Nieuwbarn, 121.

1904.

De zgn. Franse lelie, als heraldisch teken, is geen lelie,

maar een lisbloem, fleur de lis.

1905.

De roos is het beeld der liefde, der schoonheid, der
vreugde, der stilzwijgendheid, van het martelaarschap.
Volgens Pietro de Mora is de roos het beeld van het
koor der martelaren of van het koor der maagden.
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Wanneer zij rood is, is zij getint door het bloed van

hen, die hun leven gaven voor het geloof, is zij wit, dan

is zij het beeld der maagdelijke reinheid. Zij ontluikt

te midden der doornen, evenals de martelaren opstaan

temidden der ketters en vervolgers, of gelijk een zuivere

maagd haar reinheid ten toon spreidt te midden der

ongerechtigheid.

Cfr. Nieuwbarn, 120 v.
;
Male, II, 30 ; Pietro de Mora,

Rosa alphabetica, Specilegium Solesmense, III, 489.

1906.

De Gouden Roos, door de Paus op de 4de Zondag van

de Vasten gewijd, is een beeld van de vreugde, die op

Halfvasten, de Zondag Laetare, de ernst van de vasten-

tijd onderbreekt en die ook tot uiting komt in de litur-

gie van die dag. Verder is zij een symbool van Christus,

flos campi et lilium convallium. van wie de profeet

zegt : Egredietur virga de radice Iesse et flos de radice

eius ascendet (Is. 11, 1).

Cfr. Durandus, VI, 53, 8 v. ;
Cloquet, 377.

1907.

Een speciale Mariabloem is het madeliefje, eigenlijk

Maeghdelieve, matelieve, madesoete, medesuete of

kersoude, kersoue. Men beschouwde de naam als een

vervorming van Maria lieve of Maghet lieve. Dit

Mariënbloemkijn groette men zelfs als iets heiligs met

de woorden : God groet U, heilige blome mijnre

Vrouwen, Sinte Marien Cruut. Zie ook n° 1901.

Cfr. v. Wijk, 130.

1908.

De appel was in de Oudheid om zijn zoetheid en schoon-

heid het symbool der liefde en der vruchtbaarheid.
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Het overreiken ot toewerpen van een appel gold als een

liefdesverklaring, men denke aan het oordeel van
Paris. In de Christelijke kunst echter wordt hij het

beeld der bekoring en der boosheid, zowel om het

verhaal van de zondenval als om de klankovereenkomst

van maltint = appel en maluni = het boze. De slang

als beeld van Satan, draagt dan ook de appel in de bek.

Wellicht mogen wij de appel in de hand van Maria of

in de hand van het door haar op de arm gedragen

Christuskind, beschouwen als een symbool van de
overwonnen zonde. De « Vorst der Wereld » aan de

portiek van de kathedraal van Straatsburg draagt als

teken der bekoring en der zonde een appel in de hand.

Cfr. Liselotte Stauch, R. D. K., I, 748 vv.

1909.

De noot is volgens Adam van St. Victor een beeld van
Christus :

Contemplemur adhuc nucem...

Nux est Christus ; cortex nucis

Circa carnem poena crucis ;

Testa, corpus osseum,

Carne tecta Deitas,

Et Christi suavitas

Signatur per nucleum.

Beschouwen wij thans de noot : zij is een beeld van
Christus. De bittere bast die haar omgeeft herinnert

aan Zijn lijden op het kruis, de dop aan de door het

vlees omgeven Godheid, en de zoete kern aan Christus’

zoetheid.

Cfr. Adam van St. Victor, Sequentiae, Migne, P. L.,

CXCVI, 1433 ;
vgl. Male, II, 30.
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1910.

Een fijn, laat-middeleeuvvs Nederlands liedje vat de

bloemensymboliek van zijn tijd in het kort samen :

Heer Jesus heeft een hofken.daar schoon bloemkens staan.

Daarin zoo wil ik plukken gaan,

’t Is wel gedaan.

Men hoort daar niet dan engelenzang en herpgespel.

Trompetten en klaretten en die veelkens al zoo wel.

Die leliekens, die ik daar zag, zijn zuiverheid.

Die zoete violetten zijn ootmoedigheid.

De schone purperroze was de lijdzaamheid,

De schoon vergulde goudebloem gehoorzaamheid.

Nog was er een, die boven al spande de kroon :

Coron imperiale, ’t was de liefde schoon.

Maar d’allerschoonste beste bloem al in dat hof,

Dat was den Here Jesus zoet, dus zij Hem lof.

Och Jesus, al mijn gebed en al mijn zaligheid.

Maak van mijn hert Uw hoveken, het is bereid.
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X
EDELSTENEN

1911 .

Van oudsher werden de edelstenen in verband gebracht

met de afzonderlijke maanden (geboortestenen) en zij

symboliseerden daarbij een of meerdere deugden. Wij
laten deze reeks hier volgen :

Januari : rode granaat, carneool, hyacinth ; trouw en
eerlijkheid.

Februari : amethyst ; kuisheid. Tevens behoedt hij

tegen de dronkenschap. (Diana veranderde een nimf,

die door Bacchus bemind werd, uit jaloersheid in een

zuil-amethyst. Sindsien behoedde de Bacchussteen
tegen de dronkenschap).

Maart : bloedsteen, haemetiet of steen van Mars ; moed.

April : diamant ; vreugde en eerlijkheid.

Mei : smaragd ; liefde en trouw.

Juni : agaat en chrysopraas, welsprekendheid.

Juli : robijn ;
naastenliefde, gezondheid.

Augustus : sardonyx ; standvastigheid en geloof.

September : safier ; wijsheid.

October : aquamarijn
; diepe gedachten. Opaal ; onge-

luk, sterkte bij moeilijkheden.

November : topaas ; stille vreugde.

December : turkoois ; medelijden.

Cfr. Dr. A. Willemse, Gildeboek XX, 1937, blz. 17.
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1912.

De twaalf edelstenen van het borstschild van de

Joodse Hogepriester waren het beeld der twaalf stam-

men van Israël. Later werden zij, om hun getal, in

verband gebracht met de apostelen. (Migne, P. L.,

CLXXI, 1737 w.).

1913.

Een verdere symboliek der edelstenen, in verband met

hun kleur, luidt aldus :

Amethyst, paars, boetvaardigheid
;

Robijn, rood, liefde, martelaarschap ;

Jaspis, smaragd, groen, hoop, jeugd, geloof

;

Safier, blauw, contemplatie, drang naar God
;

Topaas, hyacinth, geel, rouw.
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XI

GETALLEN

1914.

De christelijke getallensymboliek berust op de sym-
metrie. De kunst streeft ernaar reeksen van personen,

gebeurtenissen, enz., naast elkaar te plaatsen, die

dikwijls geen ander onderling verband vertonen dan
hun overeenkomst in getal. Zo plaatst men de vier

elementen naast de vier jaargetijden, de zeven plane-

ten naast de zeven gaven van de H. Geest. Een zekere

typologische zin zal aan deze parelellismen in de regel

niet vreemd zijn ; men vergete echter nimmer, dat de
symmetrie het punt van uitgang is en niet de typolo-

gische betekenis.

Cfr. Male, II, 9 vv. ; Künstle, I, 137 v. ; Sauer, 69 w. ;

Molsdorf, 228 v. ; Nieuwbarn, 125 vv.
;
Doering-Hartig,

127 vv.

1915.

Het getal een wordt slechts in verband gebracht met
de Godheid.

1916.

Het getal twee wordt in verband gebracht met :

de twee naturen in Christus,

het Oude en het Nieuwe Testament,
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het jodendom en het Heidendom,

de Kerk uit de besnijdenis en de Kerk uit het hei-

dendom,
de Kerk en de Synagoge,

het heden en het hiernamaals,

de wereldlijke en de geestelijke macht,

het geestelijke en het stoffelijke,

de geestelijke stand en de lekenstand,

de liefde tot God en de liefde tot de naaste,

het werkende en het beschouwende leven.

Sommige dezer tweetallen hebben weer een overdrach-

telijke betekenis, doordat zij sommige der bovenge-

noemde paralellen symboliseren.

Wij noemen als voorbeeld

de zon en de maan bij de kruisiging, zie n° 547,

de beide balken der Jacobsladder, zie n° 389,

Rachel en Lia, werkend en beschouwend leven,

Martha en Maria, idem,

de twee Tafelen der Wet, de liefde tot God en de

liefde tot de naaste,

de tollenaar en de Phariseeër, heidendom en Joden-

dom,
links en rechts, jodendom en heidendom, Synagoge

en Kerk, slecht en goed.

1917.

Drie is een heilig getal als symbool van de drie-ene

Godheid.

Verder herinnert het aan :

de drie vreemdelingen, die Abraham bezochten,

de drie zonen van Noë,

de drie jongelingen in de vuuroven,

de eerste drie der tien geboden, die betrekking heb-

ben op God,
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de drie Maria’s der bijbelse geschiedenis,

de drie Wijzen en hunne geschenken,

Christus’ persoonlijkheid in hare samenstelling

;

Christus, in quo tria pura : divinitas, caro et

anima, vel ex quo tria sacramenta, spiritus, san-

guis et anima (Sicardus, Migne, P. L., CCXIII,

167),

de drie stadia der boete, contritio, confessio, satis-

factio,

de drie theologische deugden, geloof, hoop en Hefde,

de drie werelddelen, Europa, Azië en Afrika,

de drie tijdperken, ante legem, sub lege, sub gratia.

1918.

In de liturgie werden alle gelegenheden om het getal

drie in een der bovenaangehaalde betekenissen, doch
vooral in die der H. Drievuldigheid, toe te passen,

benut :

De drie psalmen, die in de Lauden, na de lofzang der

drie jongelingen in de vuuroven onder één enkel Gloria

Patri worden samengevat, worden opgevat als een

aansporing om de Drieëenheid te loven, ofwel betekenen
zij de eenstemmige lofprijzing Gods door Christenen,

Joden en Heidenen, door Noë, Job en Daniël, of door
de drie werelddelen,

de drie nocturnen der Metten, de drie maal vijftig

psalmen van het Psalterium, herinneren aan de drie

tijdperken in de geschiedenis der Verlossing,

de drie talen in de H. Mis, Latijn, Grieks en Hebreeuws
(Hebr. : Amen, Hosanna, Alleluia, Sabaoth, etc.),

wijzen op de H. Drievuldigheid, evenals de drievoudige

ductus bij het wieroken.
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1919.

De drie geschenken der Wijzen betekenen :

een drievoudige huldiging aan Christus, als Koning,

als God en als Mens,

de indeling der philosophie in drieën,

de drievoudige betekenis der H. Schrift : historisch,

tropologisch en allegorisch,

het geloof, het gebed en de goede werken.

1920.

Tenslotte is het getal drie het zinnebeeld der volmaakt-

heid, een betekenis, die het reeds in de Griekse wijsbe-

geerte bezit. (Ternarius) numerus... significat perfectio-

nem (St. Augustinus, Migne, P. L., XXXIV, 1261).

1921.

Het getal vier vinden wij terug in

de vier Evangelisten,

de vier grote profeten,

de tetramorph,

de vier kardinale deugden,

de vier elementen,

de vier jaargetijden,

de vier paradijsstromen,

de vier kerkvaders van Oost en West,

de vier uitersten van de mens,

de vier windstreken,

de vier levensgetijden.

1922.

Vijf zijn

de boeken van Mozes,

de stenen.dieDavid alswapen tegen Goliath gebruikte,
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de machten in de Joodse geschiedenis : aartsvaders,

rechters, koningen, profeten en priesters,

de wijze en de dwaze maagden,
de talenten uit het Evangelie,

de uren
,
die de arbeiders in de wijngaarddoorbrachten,

de broden bij de wonderbare spijziging,

de H. Wonden van Christus,

de mysteriesvan Christus : de menswording, het lijden,

de verrijzenis, de hemelvaart en de wederkomst
ten jongsten dage,

de zintuigen van de mens.

1923.

Ook in de liturgie ontmoeten wij het getal vijf herhaal-
de malen

:

de vijf kruisjes bij de altaarwijding, benevens de vijf

kruisjes op de mensa, die wederom het symbool zijn

der vijf Wonden Christi,

de vijf wierookkorrels in de paaskaars,
de vijf psalmen der voorbereiding vóór de H. Mis,

de vijf zegeningen over brood en wijn vóór de Conse-
cratie (benedictam, adscriptam, etc.).

1924.

Het getal zes vinden wij vooral in de scheppingsdagen.
Het is daarom het symbool van de arbeid : Sextus
numerus mysterium habet operis et laboris (Pseudo-
Chrysostomus, Migne, P. Gr., LVI, 611).

Verder herinnert het aan
de zes werkdagen der week,
de zes wereldperioden en leeftijdstrappen, n. 1. van
Adam tot Noë (infantia), van Noë tot Abraham
(pueritia), van Abraham tot David (adolescentia), van
David tot de Babylonische Gevangenschap (iuventus),

814



De Getallen

van de Babylonische Gevangenschap tot de menswor-

ding van Christus (virilitas), vanaf Christus’ tijd tot

aan het einde der wereld (decrepitas).

de zes stenen kruiken van de bruiloft van Cana,

de zes werken van barmhartigheid (Matth. 25, 35 vv.

;

sinds Beleth, die er nog het begraven der doden aan

toevoegde, spreekt men van zeven werken der barm-

hartigheid),

de zes geestelijke bedieningen van het Nieuwe Ver-

bond : bisschop, priester, diaken, subdiaken, acoliet,

en cantor, die overeenstemmen, met die van het oude

Verbond : hogepriester, priester, leviet, nathinaeus,

ianitor en psaltes,

op de zesde dag voltooide God de schepping van hemel

en aarde,

in de zesde wereldperiode, op de zesde dag der week,

op het zesde uur verloste Christus door Zijn dood het

mensdom.

1925.

In de volgende passus uit een hymne van Konrad van

Haimburg, De sancto Mauritio et sociis eius (Dreves,

Anal. hymn. III, 71, vv.) worden diverse betekenissen

van het getal zes opgesomd :

Sex diebus huius vitae

Per vos me in optimo
Sic exercitem, ut rite

Requiescam septimo.

Largitatis corporalis

Piis sex operibus,

Pietatis spiritalis

Totidem in actibus.
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Sic exhibeam me gratis,

Ne sex improperia
Audiam cum reprobatis

Iudicis sententia ;

Sed propinquem caeli throno
sex virtutum gradibus

Ad fruendum summo bono
Tune cum vobis omnibus.

1926.

Innocentius III vergelijkt de zes bestanddelen van het
priesterlijke ornaat, amict, albe, cingel, stola, manipel
en kazuifel, bij de zesvoudige taak van de priester :

catechizare, baptizare, praedicare, confkere, solvere et

ligare.

Cfr. Innocentius III, I, xo.

1927.

Durandus op zijn beurt ontdekt complete rekensom-
metjes binnen het kader van het zestal :

i + 2 + 3 = 6
i/6 x 6 + x/3 x 6 -f V2 x 6 = 6 .

Cfr. Durandus, III, i, 8.

1928.

Het getal zeven, samengesteld uit drie en vier, of uit

God, de Drieëenheid, enerzijds, en de wereld, de vier

elementen, anderzijds, is het heilige getal bij uit-

nemendheid. Het betekent volheid en voleindiging,
immers op de zevende dag rustte God na de schepping,
het zevende tijdperk der wereld brengt voor de mens-
heid de voleindiging van alle dingen, de zevende
trap in de ontwikkeling van het menselijke leven brengt
de mens de rust zonder einde, het is de zevende dag,
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die geen avond kent. Daarom werd ook Kain na de
broedermoord eerst in de zevende generatie door
Lamech gedood.

1929.

Verder ontmoeten wij het getal zeven bij :

de zevenarmige kandelaar,
de zeven zuilen in het huis der Wijsheid,
de zeven geboden der tweede wetstafel, die de verhou-

ding tot de naaste regelt,

de zeven diakens, door de apostelen gekozen,
de zeven horens en ogen van het Lam uit de Open-

baring (Apoc. 5),

de zeven sloten van het Boek (Apoc. 5 v.), zie n° 1930,
de zeven koppen van de draak (Apoc. 7),
de engelen der zeven Kerken (Apoc. 8),

de zeven sterren en de zeven wolken (Apoc. 1, 16),

de zeven kandelaars (Apoc. 1, 12),

de zeven donderslagen (Apoc. 10),

de zeven phialen (Apoc. 15),

de zeven beden in het Onze Vader vervat,
de zeven kruiswoorden,

de zeven aartsengelen,

de zeven gaven van de H. Geest,

de zeven deugden, drie goddelijke en vier kardinale
deugden,

de zeven hoofdzonden, voorafgebeeld door de zeven
stammen, die het beloofde land vóór de intocht der
Joden bewoonden,

de zeven Sacramenten,
de zeven boetpsalmen,
de zeven getijden van het dagelijkse Officie,

de zeven tijdperken der wereld,

de zeven levensgetijden,
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de zeven begroetingen van het volk door de priester in

de H. Mis,

de zeven dagen der week,

de zeven planeten,

de zeven smarten en vreugden van Maria,

de zeven wijdingen, de vier mindere en de drie hogere

orden,

de zeven vrije kunsten,

de zeven wijze en zeven dwaze maagden.

1930.

De zeven ogen van het Lam uit de Openbaring (Apoc.5)

zijn het beeld der zeven Geesten Gods, die over geheel

de aarde gezonden zijn.

De zeven sloten van het Boek betekenen de zeven voor-

naamste gebeurtenissen uit Christus’ leven, in de Evan-

geliën vervat : Ex eorum (i. e. evangelistarum) quippe

scriptis septem signacula libri signati referantur : id

est Christi incarnatio, baptismus, passio, descensio ad

inferos, resurrectio, ascensio, Sancti Spiritus descen-

sio (12de eeuws Collectionarium, Stuttgart, Brev.

128, f. ior
).

1931.

Acht is volgens Augustinus het getal der volmaaktheid,

immers wanneer zeven het getal der schepping is, dan

is acht dat der herschepping door Christus. Dit is dan

ook de zin der achthoekige vorm, die de doopvont en

het Baptisterium zo vaak heeft. Deze betekenis wordt

ook wel in verband gebracht met de octaaf aan som-

mige feesten van de kalender verbonden. Men denke

ook aan de acht zaligheden.
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1932.

Negen is het getal der vreemde zonden, der negen hel-

lestraffen (te weten : ignis inextinguibilis, aqua intole-

rabiliter frigida, vermis immortalis, tenebrae exterio-
res, fetor putridus, confusio peccatorum, horribilis visio

daemonum, varietas flagellorum, miserabilis clamor
flentium). Evenwel duidt negen eveneens op de koren
der engelen, op het negende uur, waarop Christus de
geest gaf, op de negen aanroepingen bij het begin der
H. Mis en op het negental der bisschoppelijke gewaden.
De negen koren der engelen worden op hun beurt weer
door de negen soorten edelstenen gesymboliseerd
(Durandus, III, i, 8).

1933.

Tien is het getal der Christelijke volmaaktheid, want
tien is het getal van Gods geboden. Tien vervolgingen
kwamen over de Kerk, evenals tien plagen over Egypte.

1934.

Hetgeen uitgaat boven de tien, het getal der volmaakt-
heid, is zonde, overtreding en onmatigheid. Elf immers
was ook het getal der verslagen apostelschaar na
Judas’ verraad.

1935.

Twaalf is het getal der

zonen van Jacob,
stammen van Israël,

kleine profeten,

apostelen,

artikelen des geloofs,

Sibyllen,

maanden.
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tekens van de dierenriem,

vruchten van de H. Geest (Gal, 5, 22 v.),

graden der nederigheid, volgens de regel der Benedictij-

nen.

1936.

Dertien is het ongeluksgetal. Vóór het heengaan van

Judas was het getal aanzittenden aan de dis van het

Laatste Avondmaal dertien : Christus, de elf getrouwe

apostelen, en de dertiende, de verrader Judas.

1937.

Vijftien bestaat uit 3x5. Door ons geloof in de

H. Drievuldigheid volbrengen wij met onze vijf zin-

tuigen werken der liefde. De vijftien trappsalmen zijn

evenveel treden, waarmede wij, evenals door middel

van de vijftien deugden, naar de Hemel opstijgen.

Verder herinnert het aan
de vijftien soorten der christelijke liefde (1 Kor. 13, 4),

de vijftien geheimen van de Rozenkrans.

1938.

Twintig duidt op de beide Testamenten, het Oude met
zijn tien geboden, het Nieuwe met de vier Evangeliën

en de werken der zes overige auteurs.

1939.

Veertig is het getal der boete en der voldoening. Het
komt voor bij

de veertigdaagse vasten,

de veertig dagen van de Zondvloed,

het vasten van Mozes, Elias en Christus,

het veertiguren-gebed.
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1940.

Zeventig zijn de jaren van de Babylonische Gevangen-
schap en van het menselijk leven (Ps. 89, 10).

1941.

Het getal twee en zeventig is dat der leerlingen van
Christus, en dat der kruisen, die volgens Honorius van
Autun in de H. Mis over kelk en Hostie gemaakt wor-
den. Volgens de legende waren er aan Christus door-

nenkroon twee en zeventig stekels.

1942.

Het getal driehonderd van Gedeon’s gezellen wordt
weergegeven door het Griekse cijferteken T = 300.

T is tevens het teken van het kruis, zodat Gedeon en
zijn gezellen een beeld zijn van Christus met Zijn kruis.

1943.

Geen kunstwerk is zozeer van getallensymboliek door-
drongen als Dante’s Divina Commedia. Met de negen
helle-ringen komen de negen trappen van de Loute-
ringsberg en de negen hemelen van het Paradijs over-

een. Elk der drie delen van het dichtwerk is ingedeeld

in drie en dertig zangen, herinnerende aan de drie en
dertig levensjaren van Christus. De terzinen, waarin
geheel het werk geschreven is, herinneren bij voort-

during aan de Drievuldigheid, evenals de gehele inde-

ling van het werk in drie delen.

1944.

Nog geheel in de geest der middeleeuwse getallensym-

boliek schreef Pater Joseph a S. Barbara O. C. D. zijn

populair ascetisch tractaat Het Gheestelijck Kaertspel

ofte ’t spel der Liefde, met herten troef, dat in 1666
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te Antwerpen voor het eerst verscheen, versierd met
kopergravures door Fred. Bouttats.

In dit geestelijke kaartspel is

herte heer, Christus,

herte vrouw, Maria,

herte sot, die ootmoedich is van herte, want een waer-

achtich ootmoedich mensch wort geacht als eenen

sot, oft simpel mensch (blz. 115),

herte tien, de tien geboden,

herte neghen, de negen koren der engelen,

herte acht, de acht zaligheden,

herte seven, de zeven werken van barmhartigheid,

herte ses, zes eigenschappen der serafijnse liefde. « Ten
eersten kleyne fauten groot achten. Ten tweeden Godt

te beminnen ende te dienen puer omdat hij Godt is.

Ten derden geerne lijden ter eeren Godts. Ten vierde

Godt hebben voor een eenich voorwerp der liefde.

Ten vijfden anderen trecken en verwecken tot de

liefde Godts, niet tevreden wesende Godt alleene te

beminnen. Ten sesden stantvastich blijven totter

doodt toe in de liefde » (blz. 265),

herte vijf, de vijf H. Wonden,
herte vier, de vier uitersten,

herte drie, Jesus, Maria, Joseph,

herte twee, geestelijk gebed en mondgebed,
herte aas, de Drievuldigheid in het hart van de mens.

In tegenstelling tot dit hemelse spel met herten troef

staat het wereldse spel met schuppen troef, waar

...men Schuppen speelt

Met Heeren en met knechten.

Men schupt, men vecht daer al

Men kijft, men sweirt, men slaet,

De menschen sijn soo mal :

Sy worden boos en quaet. -
r
.\
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Naar onze hedendaagse opvatting moge dit geestelijke

kaartspel wel ietwat op gespannen voet staan met de

goede smaak, in het licht van de tijd, waarin het ont-

stond, en met het doel waarvoor het geschreven werd
voor ogen, wordt het verstaanbaar en is het zelfs

te waarderen.
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XII

KLEUREN

1945.

De symbolische zin der kleuren is de volgende :

Wit : waarheid, goedheid, maagdelijkheid, liefde, glans,

geloof, goddelijke wijsheid.

Blauw : kuisheid, onschuld, oprechtheid, hoop.

Rood : liefde, lijden, offer.

Groen : hoop, nederigheid, beschouwing.

Zwart : dwaling, rouw.

Bruin : dorheid, nalatigheid, nederigheid, armoede.

Geel : verraad, afgunst.

Paars : rouw.

1946.

Uit het bovenstaande kan men opmaken, waarom
Christus gekleed wordt in wit en rood of blauw en rood,

Maria in wit en blauw, Johannes in rood, Petrus in

geel en blauw, Judas in geel.

1947.

Ook de symboliek der liturgische kleuren sluit zich

hierbij aan. Op te merken is, dat wit daar bovendien

vreugde betekent en paars, als kleur der vasten, boete.

1948.

Over wit en rood in de tijd van het Humanisme en de

Barok, zie Knipping I, 55 v.
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1948®.

Gérard Lairesse (1644-1711) geeft in zijn schilderboek

aan de kleuren de hierna volgende betekenissen :

geel is luister en glorie,

rood, geweld of liefde,

blauw, goddelijkheid,

purper, gezag en oppermacht,

paars, onderdanigheid,

groen, dienstbaarheid

wit en zwart, licht en duisternis.

Cfr. Dr. J. J. M. Timmers, Gérard Lairesse, I, Amster-

dam, 1942, blz. 54 v.
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XIII

VARIA

1949.

Over het wijwater zegt Walafried Strabo het volgende :

Gelijk vroeger het volk Gods met het offerbloed be-

sprenkeld werd, zo worden de Christenen herboren in

het Doopsel, besprenkeld met wijwater, opdat, gelijk

de verderfengel de huizen voorbij ging, waarvan de

posten met het bloed van het paaslam bestreken waren,

nu ook de lichamen en de woningen der gelovigen door

dit water beschermd mogen worden (De ecclesiastica-

rum rerum exordiis et incrementis, c. 29).

1950.

Op een koperen wijwaterbak uit 1467 in de St. Jacobs-

kerk te Leuven leest men : Sex operatur aqua per

presbiterum benedicta, cor mundat, fugat accidiam

venialeque tollit, auget opem, removet hostem fan-

tasmaque pellit. Zesvoudig is de uitwerking van het

water door de priester gezegend : het zuivert het hart,

verdrijft de lauwheid en wist de dagelijkse zonde uit

;

het vermeerdert de genade, jaagt de vijand op de

vlucht en verdrijft de spookbeelden.

1951.

Op een soortgelijk wijwaterbekken uit 1473 in de St.

Michielskerk dier zelfde stad lezen wij :
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Nempt hier water ghebenedijt,

dat ghy moet werden uwer sonden quijt.

Nempt hier ghebenedijt water,

dat God u sonden wille verlaten.

1952.

Over de oorsprong van het wassen Agnus Dei valt het

volgende te zeggen : waarschijnlijk reeds vanaf de
4de eeuw was het gewoonte om de overblijfselen van de

Paaskaars van het vorige jaar in stukken te verdelen

en aan de gelovigen mee te geven. In Rome kregen

deze brokken was al vroeg de vorm van schijven,

waarin door middel van een stempel een afbeelding van
het Lam Gods gedrukt werd. Reeds aan het einde der

6de eeuw bevond zich een Agnus Dei onder de geschen-

ken, die Paus Gregorius de Grote aan Theodelinde,

koningin der Longobarden, deed toekomen.
In latere tijden bevatten de Agnus Dei behalve was of

gedeelten van de was der Paaskaars, een bijmengsel

van balsem en chrisma. Zij worden door de Paus
gewijd op Witte Donderdag of op Beloken Pasen in

het eerste jaar van zijn pontificaat en verder alle zeven

jaren. Zie afb. 11.

1953.

De symboliek van het Agnus Dei wordt samengevat
in de volgende verzen, die Paus Urbanus V schreef bij

drie Agnus Dei, die hij aan de Byzantijnse Keizer

Johannes Paleologus zond :

Balsamus et munda cera cum chrismatis unda
Conficiunt Agnum

;
quod munus do tibi magnum,

Fonte velut natum, per mystica sanctificatum.

Fulgara desursum depellit et omne malignum :

Peccatum frangit, ut Christi Sanguis, et angit :
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Praegnans servatur, simul et partus liberatur :

Donaque fert dignis : virtutem destruit ignis :

Portatus munde, de fiuctibus eripit undae.

Cfr. Reusens, II, 396 vv. ; verder Johannes Molanus, de

Agnus Dei oratio ; Molanus-Paquot, 579 vv.

1954.

De zegening der kraamvrouwen bij de zgn. kerkgang

wordt in sommige 16de en 17de eeuwse Ritualia

(’s Hertogenbosch, 1572 ; Antwerpen, 1607) in verband

gebracht met Maria’s opgang naar de tempel. Wij lezen

in een daarbij gebruikt gebed : ...benedicere digneris

hanc famulam, quae ad imitationem sanctissimae Virgi-

nis Mariae sese cum gratiarum actione purificandam

in templo exhibit gewaardig U deze dienstmaagd

te zegenen, die zich in navolging der allerheiligste

Maagd Maria onder dankzegging in de tempel ter

zuivering vertoont...

1955.

Volgens Gerson is aan de klank der vocalen a e i o u,

die tevens de plaats innemen der muzieknoten sol fa

mi re ut, de volgende betekenis te hechten :

a, gaudium, Dei magnificentia ;

e, spes, munificentia

;

i, compassio, misericordia

;

0, timor, justicia

;

u, dolor, nostra miseria.

(Johannes Gerson, o. c., gg 2
V
.).

a, vreugde, heerlijkheid Gods ;

e, hoop, milddadigheid

;

1, medelijden, barmhartigheid
;

o, vrees, gerechtigheid

;

u, (= oe), smart, onze ellende.
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I

NIMBUS EN MANDORLA

1961.

Sinds het midden der 4de eeuw worden vooraanstaande

figuren in de christelijke iconografische kring onder-

scheiden door een cirkelvlak, dat het hoofd omgeeft,

de zgn. nimbus. Letterlijk betekent dit woord wolk of

nevel. Wanneer de klassieke dichters de góden op
aarde lieten verschijnen, daalden zij neer, omhuld door

een wolk, een nimbus. Dit verklaart ons de zin van de

nimbus der christelijke iconografie : hij stempelt de

drager tot een persoon, die tot een hogere orde behoort.

Ook in de klassieke kunst ontmoeten wij een soortge-

lijke nimbus, een stralenkrans, die góden en heroën,

maar vooral de godheden van het licht om het hoofd

droegen en die een aanduiding was van het boven-

natuurlijke licht, dat van hen uitstraalde. Later onder-

scheidde men ook personificaties met deze stralennim-

bus, terwijl de latere keizers zich, in het kader van de

keizercultus, met de stralennünbus op de munten lieten

afbeelden.

1962.

De eerste, die omstreeks het midden der 4de eeuw door

de christelijke kunst met de nimbus wordt onderschei-

den, is Christus en dat vooral wanneer Hij wordt voor-
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gesteld als wetgever of als rechter. Doch reeds in het

begin der volgende eeuw behoort een voorstelling van

Christus zonder nimbus tot de uitzonderingen, ook

wanneer Hij in een andere functie dan de bovenge-

noemde optreedt.

1963.

In de nimbus van Christus placht men boven Zijn

hoofd het monogram aan te brengen, dat later door

een kruis vervangen wordt. Monogram en kruis groeien

geleidelijk aan, zodat zij uiteindelijk aan de omtrek van
de nimbus boven en terzijde van Christus’ hoofd

raken. Op de duur verdwijnt het monogram en wordt
het kruis algemeen. De kruisnimbus of crucifere nim-

bus wordt dan het specifieke onderscheidingsteken van
Christus en zal dat door heel de geschiedenis der chris-

telijke kunst blijven. Ook wanneer Christus wordt voor-

gesteld in de gedaante van een Lam, of wanneer een

hand uit de wolk duidt op de scheppende Logos,

worden deze symbolen door de crucifere nimbus aan-

geduid als voorstellingen van de tweede persoon der

Drievuldigheid.

1964.

Sinds de 5de eeuw dragen ook de engelen vrijwel steeds

de nimbus, evenals de apostelen, wanneer deze laatste

als getuigen van Christus’ verheerlijking worden voor-

gesteld.

1965.

Waarschijnlijk wordt omtrent diezelfde tijd ook Maria
met de nimbus afgebeeld. In de 6de eeuw is dit althans

regel.
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1966.

Bij Martelaren en Heiligen komt de nimbus in het

begin der 5de eeuw nog slechts zelden voor. Vanaf de

6de eeuw wordt hij echter regel, wanneer deze personen

worden voorgesteld omkleed met de hemelse glorie.

1967.

Vanaf de 6de tot de 12de eeuw worden levende per-

sonen, als vorsten, pausen en stichters, onderscheiden

door een vierkante nimbus.

1968.

De mandorla of aureool is een eliptische, ovale of

amandelvormige stralenkrans, die het gehele lichaam

omgeeft en die alleen wordt toegepast bij Christus,

wanneer de nadruk wordt gelegd op Zijn Goddelijke

natuur. Een enkele maal wordt de gestalte van Maria

omgeven door de mandorla, vooral wanneer zij wordt

voorgesteld als draagster van het Christuskind. In de

late Middeleeuwen krijgt de mandorla, die voordien

gewoonlijk bestaat uit gestyleerde wolken of banen van
regenboogkleuren, de vorm van een krans van stralen,

vlammen of afwisselend vlammen en stralen.

1969.

De crucifere nimbus van Christus wordt in de kunst

van het Oosten voorzien van de woorden o atv, waar-

van de letters over de drie takken van het kruis ver-

deeld worden. In het Westen vervangt men deze

karakters soms door het over de kruisarmen verdeelde

woord REX of door A Q in de beide horizontale armen.

1970.

Aan het einde der Middeleeuwen ontmoeten wij diver-

se afwijkende vormen en toepassingen der nimben.
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Zo wordt bv. de verrader Judas, in tegenstelling met

de overige apostelen, onderscheiden door een zwarte

nimbus, terwijl de Armoede op de voorstelling van

St. Franciscus’ huwelijk met zijn uitverkoren deugd,

door Giotto in de onderkerk van Assisi geschilderd, een

zeshoekige nimbus draagt. De vierkante nimbus, waar-

over reeds in n° 1967 gesproken werd, komt in de 9de

eeuw nog voor op een mozaiek in het Triclinium van

Lateranen bij de beeltenissen van Paus Leo en Keizer

Karei. Genoemd Triclinium werd door deze Paus

gebouwd.

1971.

Aanvankelijk is de nimbus een gouden of gekleurd

cirkelvlak, in de Middeleeuwen zien wij het veranderen

in een cirkel zonder vulling, terwijl in de periode der

Barok de nimbus in schuine perspectivische stand zijn

plaats krijgt, niet achter, maar boven het hoofd van
de voorgestelde Heilige, ofwel geheel vervangen wordt

door een vervloeiende lichtschijn. De grote kunstenaars

der Renaissance, zoals Leonardo da Vinei, Raffael en

Michelangelo, stellen Christus voor zonder enige nim-

bus, omdat zij de Majesteit van de Verlosser door

andere middelen vermogen uit te drukken.
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II

DE HEILIGEN
IN HET ALGEMEEN

1972.

Een algemeen kenmerk der apostelen is, dat zij steeds

worden voorgesteld met blote voeten. De grond hier-

voor is te zoeken in de volgende teksten : Nolite por-

tare sacculum, neque peram, neque calceamenta, et

neminem per via salutaveritis. Draagt geen beurs mee,

geen reiszak, geen schoenen, en groet niemand onder-

weg (Luc. io, 4). Quam speciosi sunt pedes evange-

lizantium pacem, evangelizantium bona ! Hoe schoon

zijn de voeten van hen, die de blijde boodschap des

vredes, de blijde boodschap van het goede brengen !

(Rom. 10, 15).

1973.

In de oud-christelijke kunst komen de apostelen slechts

zelden voor. In de 4de eeuw zijn zij gezamenlijk tegen-

woordig bij het Laatste Oordeel. Kenmerken of attri-

buten, die hun identiteit kenmerken, bezitten zij dan

nog niet. Petrus en Paulus zijn de eersten, die een eigen

type vertonen : in de catacomben van Rome heeft

Petrus tegen het einde der 4de eeuw dicht kroeshaar

en een hoekige korte baard. Paulus daarentegen is

kaalhoofdig met een krans van haren rondom. Zijn
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baard is langer dan die van Petrus en loopt uit in

een punt. In het Oosten, en vooral in Syrië worden
Petrus en Paulus al veel eerder geïndividualiseerd.

Cfr. Kaufmann, 387 vv. ; Schultze, 81 ; Joh. Ficker, Die
Darstellung der Apostel in der altchristlichen Kunst,
Leipzig, 1887.

1974.

Wanneer in de 4de eeuw Christus wordt voorgesteld als

Lam Gods staande op een berg, van waaruit de para-

dijsstromen vloeien, ligt het voor de hand, dat ook de

apostelen Hem in de gedaante van lammeren zullen

omgeven. Dit komt o. a. twee maal voor op de mo-
zaieken van S. Appollinare in Classe te Ravenna. Op
sarcophagen daarentegen, omgeven de apostelen, even-

eens als twaalf lammeren, de Goede Herder. Het lag

voor de hand de apostelen als lammeren voor te stellen,

waar Christus zelf hen met deze benaming aanduidt :

Ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos. Zie, Ik

zend U als lammeren temidden der wolven (Luc. 10, 3).

1975.

Een enkele maal vinden wij de apostelen voorgesteld

als twaalf duiven, b. v. aan de mensa van het altaar te

Auriol (sde-óde eeuw). Het herinnert aan Christus’

woord : Estote simplices sicut columbae. Weest een-

voudig als de duiven. (Braun, Der Christliche Altar, I,

Taf. 41).

1976.

Volgens St. Paulinus van Nola (t 431) bevond zich in

zijn bisschopsstad een kruis omgeven door twaalf dui-

ven, waarin hij de twaalf apostelen ziet.

Qui coronae sunt apostoli.

Quorum figura est in columbarum choro.
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1977.

In de Middeleeuwen worden al de apostelen door attri-

buten onderscheiden :

Petrus : Sleutels en kruis, later ook pauselijk ornaat

;

Paulus : Zwaard ;

Andreas : Latijns kruis of Andreas-kruis ;

Jacobus de Meerdere : Zwaard en Jacobus-schelp.

Later pelgrimskledij, met staf, hoed, knapzak,
veldfles, enz. Zie afb. in ;

Johannes : Kelk, waaruit een draak of slang weg-
vlucht

;

Thomas : Zwaard en winkelhaak ;

Jacobus de Mindere : Knots, vollerstang ;

Philippus : Zwaard of lans
;

Bartholomeus : Mes of afgestroopte huid
;
Zie afb. 1 12.

Mattheus : Zwaard

;

Simon : Zaag
;

Thaddeus : Knots

;

Matthias : Bijl.

Een gemeenschappelijk attribuut van alle apostelen

is een schriftrol of een boek. Hun kleding bestaat uit

een lange tunica met een over de schouder geworpen
mantel (pallium). Zie verder n° 1972.

De twaalf apostelen met hun attributen komen o. a.

voor op Rogier van der Weyden’s St. Jans-altaar te

Berlijn. De meest monumentale groepen bevinden
zich aan de portieken der kathedralen van Amiens,

Chartres en Reims.

1978.

Een merkwaardige kopergravure in Abraham van der

Mat, Meditatiën tot de H. Communie, (Antwerpen,

1709), stelt de nederdaling van de H. Geest voor. In

medaillons erom heen is de marteldood van elke apos-
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tel afzonderlijk uitgebeeld. (Matthias wordt onthoofd

door middel der Guillotine !).

1979.

Petrus draagt gewoonlijk een gele tuniek en een blauwe
mantel of omgekeerd. Johannes is gewoonlijk in het

rood gekleed, zeker wanneer hij met Maria onder het

kruis staat. Judas heeft gewoqnlijk gitzw'arte haren en

vuilgele kleren. Zie verder n° 1946.

1980.

Reeds op de niet meer bestaande mozaieken der Basi-

lica van Severus te Napels, die van omstreeks 400
dateerden, werden de apostelen en de profeten met
elkaar in typologisch verband gebracht. Benedetto
Antelami geeft elk der twaalf profeten aan de noorder-

portiek van het Baptisterium te Parma (1196) een

medaillon in de hand met het borstbeeld van een der

twaalf apostelen. Wellicht wat al te drastisch naar onze
opvatting zijn die groepen, wraarbij de apostelen door

de profeten op de schouders gedragen worden. (O. a.

aan de portiek van de Dom te Bamberg uit het begin

der 13de eeuw).

1981.

Op echt middeleeuwse wijze worden de twaalf apostelen

vergeleken en in verband gebracht met alles wat
eveneens twaalf in getal is : de twaalf profeten, de

twaalf patriarchen, de twaalf stammen, de twraalf

bronnen (Exodus, 28, 17), de twaalf gesteenten op het

borstschild van de Hogepriester, de twaalf zonen van
Jacob, de twaalf leeuwen aan de troon van Salomon,
de twaalf tronen in het hemelse Jerusalem, de twaalf

uren van de dag, de twaalf maanden van het jaar, de
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twaalf tekens van de dierenriem, de twaalf sterren om
het hoofd der bruid (Maria), de twaalf stenen in de
Jordaan (Josue 4), de twaalf poorten en hoeken van
Jerusalem (Apoc. 21, 12), de twaalf fundamenten, de
twaalf staven, de twaalf bekers, de twaalf ossen onder
de Koperen Zee, de twaalf rammen.
De apostelen worden tesamen met de twaalf tekens

van de Dierenriem afgebeeld op een ivoren reliekschrijn

uit de 10de eeuw te Quedlinburg, en op een kopergra-

vure Regina Apostolorum, door Catharina Klauber
(18de eeuw). Molanus vergelijkt hen met de twaalf

ossen onder de koperen zee. De twaalf leeuwen aan
de troon van Salomon dragen op een Westfaals altaar-

stuk der 14de eeuw uit Wormei de namen der apostelen

en de twaalf artikelen van het Credo (Kaiser Friedrich-

Museum, Berlijn). Zie verder n° 1297 w.
Cfr. Innocentius III, II, 50 ; Molanus-Paquot, 540.

1982.

De twaalf apostelen worden ook in verband gebracht
met de twaalf kruisen, die bij de kerkconsecratie op
de wanden worden aangebracht. Deze heten dan ook
wel apostelkruisen. In de Ste Chapelle te Parijs dragen
de beelden der twaalf apostelen, tegen de pilasters

staande, de wijdingskruisen op disken voor de borst.

De kaarsen, vóór deze kruisen geplaatst, worden apos-

tellichten genoemd.

1983.

Reeds St. Paulus vergelijkt de apostelen met pilaren

of zuilen (Gal. 2, 9). Volgens Apoc. 21, 14 zijn aan de
muur van het hemelse Jerusalem twaalf zuilen aan-
gebracht met de namen der apostelen. Geen wonder
dan ook dat de pilaren der kerkgebouwen het symbool
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zijn der apostelen, en dat de apostelen zuilen van Gods
Kerk genoemd worden. De beelden der apostelen

worden dan ook bij voorkeur tegen de zuilen der kerk

aangebracht.

Cfr. Sauer, 134, 297.

1984.

De viei evangelisten worden vrijwel steeds schrijvend

voorgesteld, zittend voor een tafel of lezenaar. Naast

hen staat hun symbool : bij Mattheus de mens of de

engel, bij Marcus de leeuw, bij Lucas het rund, bij

Johannes de adelaar. Zie verder n° 288 vv. en afb. 1 13 w.

1985.

De Westerse Kerkvaders. Als zodanig gelden sinds de
8ste eeuw de HH. Ambrosius, Augustinus, Hieronymus
en Gregorius de Grote. Om hun getal van vier worden
zij afgebeeld naast de vier Evangelisten, b. v. door

Giotto (S. Giovanni Evangelista, Ravenna), Massaccio

(S. Clemente, Roma). St. Ambrosius staat dan tegen-

over Mattheus, St. Augustinus tegenover Johannes,

St. Hieronymus tegenover Marcus en St. Gregorius

tegenover Lucas. Sacchi gaat op zijn schilderij in het

Louvre zover, dat hij de kerkvaders de attributen der

evangelisten geeft. Soms helpen zij de raderen van
Christus’ zegekar bewegen, zo b. v. op de gravure van
Titiaan. Rubens stelt hen voor in gezelschap van de

kerkvaders van het Oosten (Museum, Gotha). Ook
treft men hen wel aan op voorstellingen van Maria’s

Onbevlekte Ontvangenis
;
wij noemen als voorbeeld

Dosso Dossi (Museum, Dresden).

1986.

De Oosterse Kerkvaders. Het zijn de HH. Basilius,

Gregorius van Nazianze, Chrysostomus en Athanasius.
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Men vindt hen in alle grotere kerken van het Oosten

binnen de absis-ruimte voorgesteld in verband met de

H. Liturgie. Zij zijn bekleed met de liturgische gewa-

den van de Griekse ritus en heffen de hand op ten zegen.

Wij wezen boven reeds op Rubens’ schilderij te Gotha.

1987.

Apostelen, evangelisten, kerkvaders, kerkleraren, orde-

stichters, geestelijke schrijvers enz. dragen allen een

schriftrol of boek als algemeen attribuut.

1988.

Martelaren dragen, behalve palm en kroon, vrijwel

steeds het werktuig, waarmede zij gemarteld werden,

in de hand.

1989.

Een attribuut in de vorm van een kerkmodel ken-

merkt een Heilige ofwel als stichter, ofwel als patroon

van een bepaalde kerk, stad, dorp, abdij of klooster.

1990.

De lelietak is een teken van onschuld en zuiverheid

(bv. St. Antonius van Padua, St. Aloysius Gonzaga.

Bij St. Jozef is het zijn bloeiende staf !).
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III

DRACHTEN
DER VOORNAAMSTE
KLOOSTERORDEN

1991.

VOORAFGAANDE OPMERKINGEN.

De pij is een tunica met mouwen, waarvan slechts een

gedeelte bij de halsopening op de schouder of de borst

kan worden geopend. Zij wordt omgord door een

lederen riem of een koord.

De toog (soutane) is eveneens een kledingstuk in de
vorm ener tunica. Zij is van voren met knoopjes geslo-

ten en in tegenstelling met de pij is haar snit aan
de lichaamsvormen aangepast. Zij wordt omgord
door een brede, geweven ceintuur.

Het scapulier is een band van ongeveer 30 cm breedte,

met in het midden een halsopening. Het scapulier

wordt over de borst en rug gedragen en is gewoonlijk

iets korter dan de pij.

De capuce (caputium) of kap kan over het hoofd ge-

trokken worden of op de rug neerhangen, gewoonlijk

is zij bevestigd aan een soort schoudermanteltje, dat

op de rug in een punt uitloopt. Dit schoudermanteltje

is ofwel afhangend tot op de ellebogen, ofwel het be-

dekt slechts de eigenlijke schouders.
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De bonnet is een vierkante hoofdbedekking, bekroond
door een ronde kwast, van waaruit opstaande vleugels

naar drie der vier hoeken lopen.

De vrouwelijke tak ener Orde draagt gewoonlijk het-

zelfde kleed als de mannelijke. Slechts zijn de capuce

en — indien aanwezig — het schoudermanteltje ver-

vangen door kap en sluier.

1992.

AUGUSTIJNEN. (Augustijner Eremieten).

Zwarte pij en capuce met van voren gesloten schouder-

manteltje. Lederen gordel met lang, neerhangend ge-

deelte.

1993.

BENEDICTIJNEN.
Zwarte pij met lederen gordel, zwart scapulier, waar-

aan een eveneens zwarte capuce bevestigd is. In het koor

dragen de Benedictijnen bovendien de kovel, een wijd-

geplooid, halflang kledingstuk met zeer wijde mouwen.

1994.

BROEDERS VAN ST. JOAN DE DEO.

Zwarte pij met lederen gordel, zwarte capuce met van
voren open schoudermanteltje.

1995.

CAPUCIJNEN. Zie Franciscanen, n° 2000.

1996.

CARMELIETEN.
a) Geschoeide. Bruine pij en scapulier, lederen gordel,

witte mantel en witte, inwendig bruine capuce met

van voren gesloten schoudermanteltje, eveneens wit.
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b) Ongeschoeide. Gelijk de geschoeide, doch met kortere

witte mantel en korter schoudermanteltje, dat meer de

vorm van een platte, op de schouders liggende kraag

heeft. Ook de capuce is ronder en stijver. Sandalen.

1997.

CISTERCIENSEN en TRAPPISTEN.
Witte pij met zwart scapulier, waaraan de zwarte

capuce bevestigd is. Brede lederen riem over het sca-

pulier heen. In het koor : witte kovel, zie Benedictijnen.

De Trappisten dragen sandalen.

1998.

CONVENTUELEN. Zie Franciscanen, n° 2000.

1999.

DOMINICANEN.
Witte pij met lederen gordel, wit scapulier, zwarte
mantel, zwarte, inwendig witte capuce, zwart, van
voren gesloten schoudermanteltje.

2000.

FRANCISCANEN.
a) Conventuelen. Zwarte pij, omgord met witte koord.

In het afhangend gedeelte daarvan zijn drie knopen

gelegd. Zwarte capuce met zwart, van voren gesloten

schoudermanteltje.

b) Minderbroeders. Bruine pij met koord als boven.

Bruine capuce, rond en stijf, met kraagvormig schou-

dermanteltje. Sandalen.

c) Capucijnen. Bruine pij met koord als boven. De
capuce, die in een lange punt uitloopt, is niet aan een
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schoudermanteltje maar direct aan de pij bevestigd.

Sandalen. De Capucijnen dragen een baard.

2001.

JESUIETEN. De Jesuieten hebben geen eigenlijk

Ordekleed.

a) In de 16de en volgende eeuwen dragen zij gewoonlijk

een toog met zwarte ceintuur, waaraan een rozen-

krans hangt. Hoog opstaande naar buiten uitgebogen

kraag. Zwarte mantel met opstaande kraag.

b) Thans is de dracht der Jesuieten gewoonlijk weinig

van die der seculiere geestelijkheid verschillend. Slechts

dragen zij een bonnet zonder kwast en met vier in

plaats van drie vleugels.

2002.

KARTHUISERS.
Witte pij en breed wit scapulier en capuce. De twee

helften van het scapulier zijn door smalle dwarsbanden
verbonden.

2003 .

KRUISHEREN.
Witte pij met zwart scapulier, waarop, ter hoogte van
de borst een wit en rood kruis. Zwart schoudermantel-

tje zonder punt, van voren open doch met knoopjes

sluitbaar. Aan het schoudermanteltje een kleine ca-

puce, gelijk aan de mozetta van kanunniken en prela-

ten. Zwarte bonnet.

2 03».

MINDERBROEDERS. Zie Franciscanen, n° 2000.
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2004.

NORBERTIJNEN.
Witte toog met wit scapulier en ceintuur. Wit schouder-

manteltje zonder punt, van voren open doch met
knoopjes sluitbaar. Aan het schoudermanteltje een

kleine capuce, gelijk aan de mozzetta van kanunniken
en prelaten. Witte bonnet.

2005.

PRAEMONSTRATENSEN. Zie Norbertijnen.

2006.

REDEMPTORISTEN.
Zwarte toog en ceintuur, waaraan een rozenkrans.

Staande witte boord, onder de kin gesloten. Bonnet,
mantel met schoudermanteltje.

2007.

TRAPPISTEN. Zie Cisterciensen, n° 1997.
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IV

DE HEILIGEN

EN HUN ATTRIBUTEN

2008.

ADELBERTUS (25 Juni)

Adelbertus, een man van koninklijk geslacht, kwam,

tesamen met de H. Egbertus en tien metgezellen, als

geloofsverkondiger in ons land. Hij was de eerste

aartsdiaken van Utrecht. Hij werd begraven te Eg-

niond in Kennemerland, waar hij omstreeks 740 over-

leden was. Bij zijn graf verrees later de beroemde

abdij van Egmond.
St. Adelbertus wordt afgebeeld als aartsdiaken, met

lelie en boek in de hand. Een kroon en een scepter

liggen aan zijn voeten.

Aldus komt hij voor op een prent door A. Bloemaert.

2009.

ADRIANUS (8 September)

Adrianus, een heidens hoofdman, bekeerde zich toen

hij de standvastigheid aanschouwde van een aantal

Christenen, die hij naar de martelplaats begeleidde.

Daarop werd ook hij gemarteld, doordat men zijn

benen met ijzeren staven op een aambeeld stuksloeg,
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waarna zijn hand werd afgehouwen. Dit geschiedde te

Nicomedië tijdens de christenvervolging van Galerius.

De relieken van St. Adrianus worden bewaard te

Geraerdsbergen (Grammont). De Kathedraal van Tours
bezit een reliekenbuste van deze Heilige, daterende uit

de eerste jaren der 14de eeuw.
Zijn gewone attributen zijn het aambeeld, het zwaard
en de leeuw. Aan het einde der middeleeuwen was hij

een der voornaamste patronen tegen de pest.

Het aambeeld behoeft geen verklaring, als zijnde zijn

martelwerktuig. Het zwaard wijst op zijn krijgsmans-
staat. De leeuw is moeilijker verklaarbaar. Molanus
ziet er een vervolg van zijn martelie in, en beweert,
dat de heilige, na op het aambeeld gefolterd te zijn

voor de leeuwen geworpen, en uiteindelijk door het
zwaard gedood werd (Molanus-Paquot, 346). Later
heeft men het vermoeden geopperd, dat het de leeuw
van het Vlaamse blazoen zou zijn om aan te duiden,
dat Geraardsbergen in Vlaanderen ligt (Cahier, Caract.
des Saints, II, 512). Wellicht symboliseert hij de sterkte
en de standvastigheid van de Heilige.

In de nederlandse kunst is St. Adrianus o. a. afgebeeld
door Memlinc (Part. Collectie, Engeland) en door
Geertgen tot St. Jans.

2010.

AEGIDIUS (1 September)
Aegidius was een voornaam Athener, die zijn vaderstad
verliet en de eenzaamheid opzocht in de Provence, en
daar lange jaren als kluizenaar leefde. Volgens de
legende werd een tamme hinde, die Aegidius van melk
voorzag, op een dag achtervolgd door jagers uit het
gevolg van Wamba, de koning der Westgothen. Het
opgejaagde dier zocht toevlucht bij zijn meester, waar-
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bij een der jagers, die de hinde met zijn pijl trachtte te

treffen, niet de hinde maar de kluizenaar raakte en hem
verwondde. De koning stelde Aegidius daarop in de
gelegenheid een klooster te stichten op de plaats van
het latere St. Gilles. Hij leefde vermoedelijk aan het
einde der 7de of aan het begin der 8ste eeuw.
Aegidius, St. Gilles, wordt afgebeeld als Benedictijn,
met boek en abtstaf. De hinde, gewoonlijk niet groter
dan een hond, springt tegen hem op. Een pijl steekt in
zijn borst of in zijn hand.
In de kerk van St. Gilles te Luik bevind zich een stenen
beeld van de Heilige uit de 14de eeuw, dat om zijn

grote, wijd opengesperde ogen in de volksmond ge-
noemd wordt Saint Gilles 1’Ewaré, de Verschrikte.
De Heilige komt voor op een paneel van de Meester
van Werden in de National Gallery te Londen.

2011.

AFRA (7 Augustus)

Afra was een heidense deerne te Augusta Vindelicorum
(Augsburg), die door Bisschop Narcissus bekeerd werd.
Tijdens de geloofsvervolging van Diocletiaan stierf zij

de marteldood op de brandstapel (304). Zij wordt vooral
in Zuid-Duitsland vereerd.

Haar attributen zijn een kroon en een palm, terwijl
zij een boomstam vasthoudt. Onder haar voeten
brandt een vuur.

De kroon en de palm duiden op haar martelaarschap.
De boomstam en het vuur duiden op de wijze, waarop
zij palm en kroon verwierf. Zie verder : Braun, Tracht
und Attribute, 33 vv.
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2012.

AG AT HA (5 Februari)

Agatha was een voorname christinne uit Catania op
Sicilië. Tijdens de vervolging onder keizer Decius

trachtte men haar door folteringen te dwingen haar

geloof te verzaken, waarbij men haar tenslotte de

borsten afsneed. Toen ook dit haar standvastigheid

niet aan het wankelen bracht, sleurde men haar zolang

naakt over brandende kolen, gemengd met snijdende

scherven, tot zij de geest gaf. Volgens de legende ver-

scheen tijdens de begrafenis der Heilige een onbekende
jongeling, vergezeld van een groot gevolg ;

hij legde aan
haar hoofdeinde een marmeren plaat neer, die als op-

schrift droeg : Mentem sanctam, spontaneam, honorem
Deo et patriae liberationem, en verdween daarop
weder. Haar naam komt voor in de Canon der H. Mis.

In de Dom van Catania bevindt zich een reliekenbuste

der H. Agatha door Giovanni di Bartolo van Siena uit

1376 en een ander reliekschrijn uit 1579.

Behalve palm en kroon draagt zij een tang als attri-

buut en op een schaal of op een boek de afgesneden

borsten. Later houdt zij ook wel een brandende kaars

en broden in de hand. Zij wordt aangeroepen tegen

brandgevaar.

De tang en de afgesneden borsten, duiden, evenals de

kroon en de palm op haar martelaarschap. De kaars en

de broden zijn een verbastering van de tang en de

borsten. In Zuid-Duitsland zegende men brood ter ere

der H. Agatha, dat bij brand in de vlammen geworpen
werd.

St. Agatha komt wel voor tussen de maagden, die Maria
omgeven, b. v. bij Gerard David.

Een houten beeld der H. Agatha uit het begin der
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Agatha. Agnes

16de eeuw in de kerk van Lottum (L.) draagt de tang
en het boek als attributen in de hand.

2013.

AGNES (21 Januari)

Agnes was een jong meisje uit een voornaam geslacht

te Rome
;
zij stierf tijdens de vervolging van Diocletia-

nus (304) of tijdens die van Valerianus (258-9) de mar-
teldood. De wijze waarop dit geschiedde, staat niet met
zekerheid vast. Volgens de legende bleef zij ongedeerd
in het vuur, waarop haar hals met een zwaard door-

stoken werd. Haar naam wordt vermeld in de Canon
der H. Mis.

In de oud-christelijke kunst komt zij voor als orante
in rijke dracht tussen twee bomen of twee duiven. In
de Middeleeuwen is het lam haar gewone attribuut,

terwijl kroon, palm en boek op haar martelaarschap
wijzen. Soms draagt zij een bloemenkrans om het hoofd
Het lam staat natuurlijkerwijze in verband met de
naam der martelares (Agnes — Agnus). Een legende
tracht het attribuut een nadere verklaring te geven.
Acht dagen na de begrafenis van Agnes verscheen zij

aan hare ouders, omgeven door een schaar van maag-
den in witte klederen en vergezeld van een Lam aan
haar rechterzijde, dat witter was dan sneeuw. Zij spoor-
de hen aan niet te treuren, maar zich met haar te ver-

heugen en haar geluk te wensen. Aan de hand van dit

visioen zouden we dus het lam als het beeld van de
hemelse Bruidegom moeten beschouwen.
Agnes heeft in het Romeinse kalendarium twee feesten,

omdat behalve de grafbasiliek buiten de muren nog een
tweede kerk aan deze Heilige gewijd was, n. 1. S. Agnese
aan de Piazza Navona, waar haar feest op de octaafdag
gevierd wordt. (Mgr. Barbier de Montault, Iconogra-
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phie romaine de Ste Agnès, R. A. C., 1890, 307 ss.,

390 ss.).

De oudste voorstelling der H. Agnes bevindt zich in

S. Agnese fuori le Mura. Het is een marmeren reliëf uit

de 4de eeuw, dat het altaar boven haar graf versierde.

Zij is er voorgesteld als orante, gekleed in een tunica
en een rijk geplooide dalmatiek. Een mozaiek uit de
7de eeuw in de apsis derzelfde kerk geeft de Heilige
weer, terwijl de Hand Gods haar de martelaarskroon
toereikt, aan haar voeten duiden vlammen en een
zwaard op haar marteldood.

In de Legende Aurea, cap. XXIV, lezen wij : Agnes
dicta est agna, quia mitis et humilis tamquam agna
fuit.

Een zilveren reliekenbuste der Heilige uit 1489 bevindt
zich in de Dom te Bressanone.

In de Middeleeuwse schilderkunst komt St. Agnes
veelvuldig voor, o. a. op de Aanbidding van het Lam,
door Van Eyck, en op Gerard David’s Virgo inter

Virgines (Museum, Rouaan).
De vele Agnietenkloosters in ons land wijzen op de
grote verspreiding harer verering.

Houten beelden van de H. Agnes met het boek en het
lam als attributen, afkomstig uit de 16de eeuw, zijn

o. a. in het bezit der kerken van de Limburgse dorpen
Bergen, Zwolgen en Horst.

2014.

AGNES VAN MONTEPULCIANO (20 April)

Zij werd geboren in 1274 te Gracciano Vecchio in

Toscane, en trad op negenjarige leeftijd in het klooster

van de zusters del Sacco te Montepulciano van welks
klooster zij op vijftienjarige leeftijd op grond ener
pauselijke dispensatie abdis werd. Vanaf 1306 stond zij
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Agnes van Montepulciano. Albertus van Luik

als priorin aan het hoofd van een Dominicanessen-

klooster, dat zij te Montepulciano gesticht had. Zij

overleed in 1317 en werd begraven in S. Domenico

te Orvieto.

De H. Agnes van Montepulciano wordt afgebeeld in

het habijt der Dominicanessen. Soms draagt zij het

Kindje Jesus in haar armen, of houdt zij een kruisje in

de hand, dat zij van het Jesuskind ontving.

Deze attributen gaan terug op episoden uit haar levens-

beschrijving. Met het kruisje in de hand zien wij haar

op een fresco van Tiepolo de kerk der Gesuati te

Venetië (Afb. bij Male, IV, p. 477, Fig. 276). Zij was

de patrones van het Dominicanessenklooster St. Agne-

tenberg te Sittard.

2015.

ALBERTUS VAN LUIK (21 November)

Albertus werd geboren in 1166 als zoon van graaf

Godfried III van Leuven. Aartsdiaken van Luik zijnde

werd hij in 1191 tot opvolger gekozen van de overleden

bisschop Radulf. Keizer Hendrik VI benoemde echter

een tegencandidaat, Lotharius van Hochstaden. Al-

bertus toog naar Rome om zijn zaak aan paus Coelesti-

nus voor te leggen, die hem niet slechts in zijn ambt
bevestigde, maar hem bovendien verhief tot kardinaal-

diaken. Op zijn terugreis werd hij in 1192 te Reims door

drie Duitse ridders lafhartig vermoord. Zijn relieken

bevinden zich te Brussel.

Hij wordt afgebeeld in kardinaalsgewaad, met cappa

en hoed. Hij draagt een boek en een palmtak in de

hand en aan zijn voeten liggen drie zwaarden.

Aldus komt hij voor op een ióde-eeuwse Duitse koper-

gravure in de reeks Die Heiligen aus der Sipp-, Mag-,
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und Schwagerschaft des Kaisers Maximilian I. Zie

Braun, Tracht und Attribute, 53, Abb. 15.

De drie zwaarden duiden op zijn vermoording door drie

ridders.

2016.

ALBERTUSMAGNUS (15 November)

Deze grote Dominicaan werd in 1193 te Launingen in

Zwaben geboren. Op dertigjarige leeftijd nam hij te

Padua het Dominicanenhabijt aan, waarna hij jaren-

lang leraarde aan scholen zijner Orde en aan de

Universiteit van Keulen, waar St. Thomas van Aquino
tot zijn studenten behoorde. Ook doceerde hij aan de
Parijse Sorbonne. In 1260 werd hij bisschop van Re-
gensburg en trok vervolgens in de jaren 1263 en 1264
rond, om in opdracht van Paus Urbanus IV de kruis-

tocht te prediken. In 1280 stierf hij te Keulen.

Gewoonlijk wordt hij afgebeeld in het Dominicaanse
habijt, maar met mijter en staf. Daarbij draagt hij een

boek in de hand. Soms bovendien een pen.

De pen kenmerkt hem als de schrijver van talrijke

theologische werken. Dit attribuut draagt hij o. a. bij

Fra Angelico. Ook Joost van Gent beeldde hem af.

2017.

ALBERTUSVANSICILIË (7 Augustus)

Albertus, omstreeks 1240 te Trapani op Sicilië geboren,
trad op jeugdige leeftijd in de Orde der Carmelieten.

Na een heilig leven, begenadigd door talrijke wonderen,
stierf hij in 1306.

Zijn eigenlijk attribuut is een crucifix met een lelietak.

Soms houdt hij een duivel aan een ketting. Na de
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Albertus van Sicilië, Albricus, Aldegundis

Middeleeuwen draagt hij gewoonlijk het Kind Jesus
op de arm.

Het crucifix en de lelietak betekenen dat Albertus de
kracht om zuiver te leven putte uit de beschouwing
van Christus’ lijden. Volgens de legende zou hij een
meisje, dat van de duivel bezeten was, bevrijd hebben.
Het Kind Jesus op de arm van de Heilige is een bewijs

hoezeer de Carmelietcnorde haar volksheilige ook naar
het uiterlijk wilde gelijk maken aan de volksheilige bij

uitstek, St. Antonius van Padua.

2018.

ALBRICUS (4 Maart)

Alberic was een neef van de H. Gregorius van Utrecht
en werd zijn opvolger op de bisschoppelijke zetel. Hij

werd in 780 te Keulen tot Bisschop gewijd en overleed
reeds op 14 November 784 en werd in de abdijkerk te

Susteren begraven. Hij was een groot bevorderaar der
wetenschap.

Een bijzonder attribuut van de Heilige is ons niet

bekend.

Een afbeelding van Albricus als bisschop komt voor
op een nde-eeuwse miniatuur in het Evangeliarium
der abdijkerk van Susteren (L.), waar hij samen met de
H. Gregorius van Utrecht het Evangelieboek, dat de
Abdis van het klooster hen overreikt, in ontvangst
neemt.

2019.

ALDEGUNDIS (30 Januari)
Aldegundis, een telg uit koninklijke stam, werd om-
streeks 630 geboren. Zij versmaadde het huw'elijksaan-

bod van een der voornaamsten van haar land en trad
in het klooster. Zij ontving de sluier uit de hand van
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de H. Amandus te Hautmont en stichtte een klooster

te Maubeuge. Als abdis van dit klooster stierf zij rond

680 aan de kanker. Haar laat-gothische reliekschrijn

bevindt zich in de kerk van Maubeuge. Deze bevat een

gedeelte van haar gebeente en een sluier, die een engel

op haar hoofd zou hebben neergelegd. Zij wordt ver-

eerd als patrones tegen de kanker.

Zij wordt afgebeeld als abdis met de kromstaf en het

regelboek in de hand. Aan haar voeten liggen een

kroon en een scepter. Soms draagt zij een brandende

kaars in de hand.

Kroon en scepter duiden op haar koninklijke afkomst,

waarvan zij de voorrechten versmaadde. De kaars her-

innert aan een wonderbaar voorval uit haar leven. Toen
zij eens in de nacht met haar zuster Waltrudis een

tweegesprek voerde over de Liefde van Christus, viel

plotseling de kaars, bij wier licht zij gezeten waren, om
en doofde uit. De Heilige raakte de kaars aan en ter-

stond gaf deze weer licht.

2020.

ALEXIUS (17 Juli)

Alexius was de zoon van Euphemianus, een rijk en

voornaam Romeins senator. Op de avond van zijn

huwelijksdag verliet hij heimelijk zijn bruid en het huis

zijns vaders, begaf zich naar Laodicea en vervolgens

naar Edessa, waar hij zeventien jaren lang leefde van
aalmoezen, die hij, bij een kerk zittend, van de voorbij-

gangers ontving. Maar toen het volk hem als een

Heilige begon te beschouwen, voer hij, om aan de

verering te ontkomen, over naar Tarsus. Een storm

sloeg het vaartuig echter uit de koers, zodat het de

haven van Ostia binnenliep, waarop Alexius zich naar

Rome begaf. Daar nam zijn vader de haveloze be-
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delaar bij zich op, zonder dat hij in hem zijn zoon

herkende. Alexius verbleef wederom zeventien jaren als

bedelaar in Rome en huisde er onder de trappen

van zijn vaderlijk huis, zonder dat iemand vermoedde,

wie hij was. Slechts na zijn dood herkende men hem
aan een schrijven, dat hij bij zich droeg.

Alexius wordt voorgesteld als een pelgrim of een bede-

laar, met een staf en een bedelnap in de hand. Soms

draagt hij als attribuut een trap, een schriftrol of

brief.

De trap duidt uiteraard op zijn verblijfplaats bij zijn

vaderhuis ;
de schriftrol of brief op het document, dat

na zijn dood de zijnen in staat stelde hem te herkennen.

2021.

ALFONSUS VAN LIGUORI (2 Augustus)

Hij werd geboren te Napels op 27 September 1696.

Hij is de stichter der Congregatie van de Allerheiligste

Verlosser (Redemptoristen). Als bisschop van S. Agata

de’ Goti overleed hij op 1 Augustus 1787. .Alfonsus werd

heilig verklaard door Gregorius XVI in 1839. Pius IX

verleende hem in 1871 de titel van kerkleraar.

Alfonsus wordt afgebeeld als een gebogen grijsaard in

het zwarte kleed zijner Congregatie, met in de hand de

rozenkrans en het missiekruis. Soms draagt hij het

bisschoppelijke ornaat met staf en mijter.

2022.

ALLERHEILIGEN (1 November)

Waar het niet mogelijk bleek, bij het gestadig groeiend

getal Heiligen, ieders feest afzonderlijk waardig te vie-

ren, voelde men reeds in de eerste Christen-ecuwen de

behoefte aan een feestdag, die alle Heiligen samen-

vatte. De eerste sporen daarvan zien wij in Antiochië,
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de derde stad in grootte van het Romeinse Imperium.
Hier vierde reeds Chrysostomus aan het einde der
4de eeuw de gedachtenis van alle Martelaren op de
eerste Zondag na Pinksteren. In Rome zelf was het
Pantheon aan de gedachtenis van alle martelaren
gewijd. Nadat Keizer Phokas deze tempel aan Paus
Bonifacius IV geschonken had, wijdde deze hem tot
een Christenkerk onder de titel Beatae Mariae semper
Virginis et omnium Martyrum, of kortweg Sancta
Maria ad Martyres. Hun tegenwoordige vorm kregen
de devotie en het feest eerst onder Gregorius III

(73Ï-741)» die ook de viering niet langer tot de marte-
laren bepaalde, doch er ook de confessores in betrok.
Gregorius IV (827-844) verplaatste het feest, dat eerst
op de dag der kerkwijding van het Pantheon gevierd
werd (13 Mei), naar de eerste dag van November.
Volgens Ado en Sigebert van Gembloux zou Bodewijk
de Vrome het feest in 835 voor het gehele Frankische
Rijk verplichtend gesteld hebben. Onder Sixtus IV
(1471-1484) werd het met een oktaaf verrijkt.

De voorstelling van Allerheiligen in de kunst is voor-
eerst te zoeken in de misboeken, waar zij het feest van
i November illustreert. Daar naast moet ook gewezen
worden op het middenstuk van de Aanbidding van het
Lam Gods door van Eyck, dat eigenlijk ook een voor-
stelling van het begrip Allerheiligen is. Meer nog is dit
het geval bij Jacob Comelisz van Oostzanen’s Aller-
heiligen-altaar te Kassei, waar de Heiligen een majes-
tueuzen kring vormen rond de H. Drievuldigheid. In
de latere missaais wordt de Allerheiligenprent meestal
slechts gevormd door een kleine groep Heiligen, die op
de voorgrond staan, terwijl de achtergrond gevuld
wordt door een onafzienbare drom, waarvan wij slechts
de bovengedeelten der nimben onderscheiden en
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waarboven soms slechts de reus Christophorus uit-

steekt. Zie afb. 107.

2023.

ALOYSIUS GONZ AG A (21 Juni)

Aloysius Gonzaga, geboren in 1568, was de oudste zoon

van Ferdinand, markgraaf van Castiglione bij Mantua.
Van 1581 tot 1584 was hij page aan het hof van Philips

II te Madrid. In 1585 deed hij afstand van al zijn erf-

rechten en trad als novice in de Sociëteit van Jesus.

Hij muntte uit door zuiverheid en door zijn gestrenge

boete. In 1591 overleed hij, als slachtoffer zijner held-

haftige liefde bij het verzorgen van pestlijders. Bene-

dictus XIII, die hem in 1726 heilig verklaarde, stelde

hem in 1726 aan tot patroon der studerende jeugd.

Aloysius wordt voorgesteld, gekleed in toog en super-

plie, terwijl hij een lelietak en een kruisbeeld in de

handen draagt. Als verdere attributen komen voor een

geselroede, een doodshoofd, en een kroon, die hij ver-

treedt.

Kruis en lelie wijzen op zijn zuiverheid en verstorven-

heid. Gesel en doodshoofd op zijn boete en verachting

van het aardse. De kroon onder zijn voeten duidt op
zijn afstand der erfopvolgingsrechten in het mark-
graafschap Castiglione. De talrijke zoetelijke en ver-

wekelijkte voorstellingen laten de bij uitstek sterke,

mannelijke persoonlijkheid van deze heldhaftige Heili-

ge niet tot haar recht komen.

2024.

AMANDUS (6 Februari)

Amandus werd in de nabijheid van Nantes omstreeks

594 geboren als telg ener voorname familie, werd

monnik op het eiland Ogia en leefde vervolgens vijftien
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jaren lang als recluse bij de kathedraal van Bourges.

Van een pelgrimstocht naar Rome terugkerend werd
hij tot missiebisschop gewijd. Koning Dagobert I

zond hem in ballingschap, aangezien hij de vorst

ernstige verwijten gemaakt had om zijn zedeloos

leven. Later werd hij bisschop van Maastricht als

opvolger van Johannes Agnus, doch deed reeds na
drie jaren afstand van zijn ambt. Hij trok naar Vlaan-

deren, predikte er in het gebied van Gent en stichtte

het klooster van Drongen (Tronchiennes). Hij stierf in

liet klooster, dat naar hem St. Amandsberg genoemd
werd, volgens sommigen in 684, volgens anderen in 661

of in 679.

St. Amandus wordt afgebeeld in bisschoppelijk ornaat,

met mijter en staf. Zijn attribuut is een slang.

Baudemundus, een leerling van Amandus, verhaalt in

diens levensbeschrijving, hoe hij als jonge monnik op
het eiland Ogia een gevaarlijke slang verdreef, door er

het kruisteken over te maken.

2025.

AMBROSIUS (7 December)

Omstreeks 340 werd Ambrosius, misschien te Trier,

als zoon van een Romeinse ambtenaar geboren. In 373
werd hij benoemd tot stadhouder van Noord-Italië,

waarbij hij te Milaan zijn standplaats had. Toen daar
een nieuwe bisschop moest worden gekozen en de on-

derscheidene partijen niet tot overeenstemming kwa-
men, trachtte hij bemiddelend op te treden, doch werd
daarbij, ofschoon hij slechts catechumeen was, zelf tot

bisschop van Milaan aangewezen. Ofschoon hij zich

lang tegen deze keuze verzette, zwichtte hij uiteindelijk

en na gedoopt te zijn, ontving hij de bisschopswijding
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op 7 December 374. Hij stierf op 4 April 397.
Ambrosius is een der vier westerse kerkvaders.

Ambrosius pleegt afgebeeld te worden in bisschoppelijk

ornaat, met mijter, staf en boek. Tevens draagt hij

een geselroede en een bijenkorf als attributen.

De geselroede duidt op zijn vrijmoedigheid met het

woord, waarbij hij immers zelfs Keizer Theodosius niet

spaarde. Volgens een ander verhaal zou hij tijdens een

gevecht van de Milanezen tegen Lodewijk de Beier in

de lucht verschenen zijn, waarbij hij zich aan de zijde

der Milanezen schaarde, om met een geselroede

het vijandelijke leger op de vlucht te jagen. De bijen-

korf duidt op een legendarisch voorval uit zijn jeugd.

Toen de jonge Ambrosius in de wieg lag, streek een

bijenzwerm op zijn lippen neer. Zijn vader zag daarin

de voorspelling van de toekomstige heiligheid van zijn

kind, dat in woord en geschrift hemelse honing zou

verzamelen.

De oudste voorstelling van Ambrosius is een vroeg-

christelijk mozaiek in S. Satiro te Milaan.

Een i8de-eeuws houten beeld van de Heilige in de kerk

te Sevenum draagt de bijenkorf als attribuut.

Op een paneel door een Vlaams Meester van omstreeks

1500 draagt hij een gesel in de hand (National Gallery,

Londen). Ook komt hij voor op een paneel van de

Meester van Liesborn.

2026.

AMELBERGA (27 November)
De H. Amelberga was abdis van het klooster te Suste-

ren en zij was de leidsvrouwe der H.H. Bcnedicta,

Caecilia en Relindis, dochters van Swentibold, Koning
van Lotharingen. Hare relieken worden vereerd te

Susteren.
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De H. Amelberga wordt afgebeeld als abdis in Bene-

dictijns gewaad. Een individueel attribuut der Heilige

is ons niet bekend.

Haar relieken bevinden zich te Susteren. Op een der

gevelstukken van het slechts ten dele middeleeuwse

reliekschrijn troont Amelberga met een model der kerk

van Susteren in de hand. Haar schedel is besloten in

een houten reliekenbuste door Jan van Steffensweert

(begin der 16de eeuw).

2027.

ANNA (26 Juli)

Anna, de echtgenote van Joachim, geldt als de Moeder

der H. Maagd.

In de Evangelieën wordt zij met geen woord vernoemd.

Haar naam en de bijzonderheden over haar leven zijn

ontleend aan apocriefe boeken, als het zgn. Proto-

Evangelie van Jacobus (2de eeuw), het Evangelie van

de Pseudo-Mattheus (5de eeuw) en het Evangeüe van

de geboorte van Maria (6de eeuw). Zij zou achtereen-

volgens drie mannen gehad hebben. De eerste was

Joachim, de vader der H. Maagd.
Na Joachim’s dood huwde zij met Cleophas ; van hem
had zij een tweede dochter, eveneens Maria geheten,

die in het Evangelie Maria Cleophas genoemd wordt.

Cleophas zou een broeder geweest zijn van de H. Jo-

seph. Maria Cleophas huwde met Alpheus : zij werden

de oudersvan Jacobus Minor en van een andere Joseph.

Na Cleophas’ dood huwde Anna ten derde male en wel

met Salomas, die haar een derde Maria schonk, die,

gehuwd met Zebedeus, de moeder werd van Jacobus
Major en Johannes de Evangelist. De ouders der H. An-
na zouden Stollanus en Emerentiana of Isachar en

Suzanna geheten hebben. Anna had een zuster Ismeria

862



Anna

genaamd, die huwde met Ephraim, uit welke echt een

dochter Elisabeth en zoon Eliud geboren werd.

Elisabeth huwde met Zacharias en werd de Moeder van
Johannes de Doper. Eliud huwde met Emerentiana en

hun beider zoon Enim met Memelia, die de ouders

zouden zijn van St. Servatius, bisschop van Maastricht.

De H. Anna is de patrones der huismoeders.

De H. Anna wordt meestal afgebeeld in het gezelschap

harer dochter Maria, al dan niet met het Christus-kind.

Heeft Maria haar kind bij zich, dan heet de groep

St. Anna-te-drieën (Italiaans : metertia, Duits :

Selbdritt). Ook wordt zij wel voorgesteld met haar

ouders en omgeven door haar nakomelingen en bloed-

verwanten tot en met St. Servatius. Dit motief wordt

Maagschap der H. Anna genoemd (Duits : H. Sippe).

De H. Anna draagt een lang en ruim gedrapeerd gewaad.
Een vierkante witte doek is om haar hals bevestigd

en valt in brede plooien op haar borst neer. Op het

hoofd draagt zij een kap en een sluier.

Sint Anna wordt aanvankelijk staande voorgesteld

met de jeugdige Maria op de arm, die op haar beurt

weer het Christus-kind draagt. Later wordt de H. Anna
gewoonlijk zittend weergegeven. Zij reikt een vrucht

of een druiventros naar het Jesuskind, dat de aan haar

zijde staande Maria haar voorhoudt.

St. Anna-te-drieën komt niet slechts in de beeldhouw-

kunst van omstreeks 1500 en daarna ontelbare malen
voor, ook in de schilderkunst van die tijd is zij niet

zeldzaam. De opbloei van de St. Anna-devotie om-
streeks die tijd valt samen met het verschijnen van een

werk van Trithemius : De laudibus sanctissimae Matris

Annae tractatus (Mainz, 1494), dat alom gelezen werd.

Onder de eveneens talrijke voorstellingen van de

Maagschap der H. Anna noemen wij die van Quinten
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Matsijs (Museum, Brussel), van Dünnwege (Aartsbis-

schoppelijk Museum, Utrecht), van Jan van Scorel

(Obervellach). Zie verder afb. 61-7.

2028.

ANDREAS (30 November)

Andreas was een broeder van Petrus en een der eerste

leerlingen van Christus. Hij predikte het Christendom
in Bithynië, Pontus, Skythië, Thracië en Griekenland.
Naar verluidt stierf hij te Patras de kruisdood. Zijn

relieken werden in 357 naar Byzantium overgebracht
en in 1208 naar Amaliï. Zijn schedel berust sinds 1462
te Rome.
Zijn attribuut is het kruis. Het zgn. Andreaskruis, in de
vorm ener X, komt eerst vanaf het einde der 12de eeuw
in zwang. Wat de uiterlijke verschijning van deze
Apostel betreft, deze wordt door Durandus (VII, 38,

1) aldus beschreven : S. Andreas niger fuit colore,

barba prolixa, staturae mediocris. Hoe ideo dicitur ut
sciatur in ecclesia debet depingi, quod de unoquoque
Apostolorum et aliorum multorum sanctorum scien-

dum esset. (De H. Andreas was donker van gelaats-

kleur, hij droeg een lange baard en was middelmatig van
gestalte. Wij zeggen dit, opdat men wete, hoe hij op
schilderingen in de kerk moet worden afgcbeeld. Men
moest dit eigenlijk ook van de andere apostelen en van
de andere vele heiligen weten !). Men zie ook Molanus-
Paquot, 384 v.

Met een gewoon, rechtstandig kruis komt Andreas o. a.

voor op een reliëf in majolica door Luca della Robbia
in de Cappella Pazzi te Florence. Hij is de patroon van
de Orde van het Gulden Vlies. Het St. Andries-kruis
is een der emblemen dezer orde.
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De R. K. kerk te Velden (L.) bezit een houten beeld van

St. Andries, hangende aan zijn X-vormig kruis (begin

19de eeuw ?).

2029.

ANGELA MER IC I (31 Mei)

Angela Merici werd geboren op 21 Maart 1474 te

Desenzano aan het Lago di Garda. Zij is de stichteres

van de Orde der Ursulinen. Zij overleed op 27 Januari

1540 te Brescia. In 1768 werd zij zalig en in 1807

heilig verklaard.

Zij wordt afgebeeld met een crucifix, een rozenkrans,

een lelietak en het open regelboek.

2030.

ANGELUS (5 Mei)

Angelus, een Carmeliet, werd in 1220 te Licata op
Sicilië door een booswicht, die door zijn zedeloos leven

grote ergernis gaf, en die door Angelus was vermaand,

vermoord.

De H. Angelus wordt afgebeeld in Carmelietenhabijt

(zie n° 1996). Hij draagt een boek in de hand, een

zwaard of een kromsabel is in zijn schedel geslagen,

een dolk steekt in zijn borst. Elders draagt hij het

zwaard in de hand of een palm met drie kronen ver-

sierd.

De drie kronen betekenen zijn reinheid, zijn martelaar-

schap en zijn welsprekendheid.

2031.

ANSELMUS (21 April)

Anselmus werd geboren te Aosta omstreeks 1030. In

1060 werd hij Benedictijn in het klooster Le Bec bij

Rouaan, waar hij in 1073 tot abt gekozen werd. In 1093
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werd hij door Koning Willem II naar Engeland ont-

boden en aangesteld tot aartsbisschop van Canterbury.

Om zijn ijver bij het doorvoeren der Gregoriaanse

ideëen viel hij bij de koning in ongenade en moest in

1097 het land als balling verlaten. Nadat hij onder

Hendrik I naar Engeland teruggekeerd was , moest hij

kort daarop wederom de weg der ballingschap gaan.

Bij het verdrag van Le Bec in 1106 zegevierden zijn

denkbeelden en Anselmus werd in zijn waardigheden
hersteld. Zijn leer is van de allergrootste betekenis

voor de ontwikkeling der theologische wetenschap in de

periode der vroege scholastiek.

Anselmus komt in de beeldende kunst eerst voor

tegen het einde der Middeleeuwen, en wel in zijn hoe-

danigheid van voorvechter voor de leer der Onbevlekte

Ontvangenis. Hij wordt voorgesteld als bisschop. Op
een boek, dat hij in de hand draagt, staat de volgende

tekst te lezen, ontleend aan een zijner werken en be-

trekking hebbend op de Onbevlekte Ontvangenis :

Non puto esse verum amatorem Virginis, qui celebrare

respuit festum suae conceptionis.

Aldus wordt hij o. a. voorgesteld door Dosso .Dossi,

Sogliani en Piero di Cosimo.

2032.

ANSFRÏDUS, AUFRIDUS (ix Mei)

Ansfridus, geboren uit een voornaam Brabants ge-

slacht, studeerde eerst bij zijn oom, de aartsbisschop

van Trier, en daarna in de domschool te Keulen. Later

ging hij over naar de krijgsdienst en werd de vertrou-

weling van Keizer Otto de Grote. Hij huwde de Geluk-

zalige Hereswitha, en uit dit huwelijk werd geboren

Benedicta, de latere abdis van Thorn.
Na de dood zijner gade besloot Ansfridus monnik te
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worden, maar door Keizer Otto gedwongen, aan-

vaardde hij in 995 de bisschoppelijke waardigheid te

Utrecht. Hij stichtte het klooster Hohorst of Heiligen-

berg bij Amersfoort en stierf aldaar op 3 Mei 1010.

St. Ansfridus wordt afgebeeld als bisschop met een

kerkmodel als attribuut
;
aan zijn voeten liggen een

helm, een zwaard en ander wapentuig.

2033.

ANTONINUS VAN FLORENCE (2 Mei)

Hij werd geboren te Florence in 1389 en trad op 16-

jarige leeftijd in de Orde der Dominicanen, in de welke

hij naderhand allerlei bestuursfuncties bekleedde, zo-

wel in de afzonderlijke kloosters, als in de provincie der

Orde in Toscane, waarbij hij alom de strengste obser-

vantie doorvoerde. In 1446 werd hij benoemd tot aarts-

bisschop van Florence. Hij overleed in 1459 en werd in

1523 door de Nederlandse Paus Adrianus VI heilig

verklaard.

Antoninus wordt afgebeeld als Dominicaan met mijter

en pallium. Daarnaast ook wel als aartsbisschop met
een weegschaal in de hand, waarop aan de ene zijde

enkele vruchten, aan de andere een strookje papier met
de woorden Deo gratias liggen.

Als Dominicaan met pallium beeldt hem o. a. Ghirlan-

dajo af. De weegschaal met vruchten en spreuk herin-

nert aan de volgende legende uit Antoninus’ leven.

Op zekere dag schonk een boer een mand met fruit aan
aartsbisschop Antoninus, die deze met de woorden Deo
gratias ! in ontvangst nam. De boer, die een milde

stoffelijke beloning verwacht had, was teleurgesteld.

Daarop schreef Antoninus de woorden Deo gratias op
een strookje papier, plaatste het tegenover de mand
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met fruit op de weegschaal, en deze sloeg naar de kant

der zegenwens door.

2034.

ANTONIUS ABT (17 Januari)

Hij wordt ook Antonius de Kluizenaar of Antonius de

Grote genoemd. Geboren omstreeks 251 te Koma bij

Herakleia in Egypte, leidde hij vanaf zijn twintigste

jaar een kluizenaarsleven vol ontbering. Eerst woonde
hij vijfendertig jaren lang in een uit de rotsen gehou-

wen grafspelonk in de nabijheid van zijn vaderstad,

daarna nog twintig jaren op een berg aan gene zijde

van de Nijl. Daarna trok hij zich terug in een oase in de

woestijn, waar hij een groot aantal kluizenaars tot een

soort van kloosterlijke gemeenschap bijeenbracht. In

de afzondering had hij hevig te strijden tegen de beko-

ringen, waarbij de duivelen hem in de gedaante van
allerlei fantastische dieren te lijf gingen met knuppels

en met roeden en hem soms halfdood lieten liggen. Hij

stierf in 356, 105 jaar oud. De verering van Antonius

vond in het Westen ingang door de kloosterorde der

Antonieten, die in 1095 door de Franse edelman

Gaston te St. Didier-de-la-Motte, waar zijn relieken

sinds de 10de eeuw berustten, gesticht werd uit dank-

baarheid, omdat zijn zoon van een hevige ziekte, die

heüigvuur of St. Antonius-vuur genoemd werd, genezen

was. Deze Orde onderhield in de periode van haar

grootste verspreiding 369 hospitalen.

Zijn grote populariteit dankte de Heilige aan het feit

dat hij vereerd werd als patroon tegen besmettelijke

ziekten van mensen en vee. Aan de Nederrijn werd hij

met de HH. Hubertus, Quirinus en Corneüus tot de vier

heilige maarschalken gerekend.

Het voornaamste attribuut van Antonius Abt is de
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staf bekroond door de tau (T) of crux commissa. Deze

tau werd ook het embleem der Antonieten, gewoonlijk

vergezeld van een klokje of een bel, een ander attribuut

van de Heilige, dat hij soms in de hand, soms aan een

der einden van de tau-staf draagt. Zijn verdere attri-

buten zijn : een varken, een fakkel of vurige vlammen,
een boek, een rozenkrans en een duiveltje. Gewoonlijk

draagt hij het habijt zijner Orde
;
zijn hoofd met welige

haren en breed neergolvende baard is bedekt met een

ronde kalot of een baret.

De tau is vermoedelijk niets anders dan de staf met
horizontale kruk, door de Heilige gebruikt. Ook de

bisschopsstaf heeft in het Oosten de vorm ener tau.

Het klokje of de bel vindt zijn oorsprong in de gewoon-

te der Antonieten, om tijdens hun termijntochten de

aandacht te trekken door het luiden ener bel. In vele

steden onderhield men bovendien zgn. St. Antonius-

varkens, die door klokjes om de hals onderscheiden

waren, en die, vrijelijk door de straten rondlopend,

zelf hun voedsel zochten. Dit verklaart tevens, waarom
het varken een der meest algemene attributen van de

Heilige is. Een verder attribuut van St. Antonius zijn

de vlammen, die aan zijn voeten uit de grond slaan,

of die hij, als een fakkel, in de hand draagt. Deze dui-

den op het St. Antoniusvuur, de gevreesde ziekte, die

ook als ignis sacer, heilig vuur, bekend stond. De
rozenkrans wijst op Antonius’ hoedanigheid als mon-
nik. Het duiveltje, dat zich somtijds onder de voeten

van de Heilige kronkelt, herinnert aan de strijd, die de

heilige kluizenaar tegen de bekoring van de helse

machten te voeren had en aan zijn roemrijke overwin-

ning op deze machten behaald.

Molanus-Paquot verklaart de attributen aldus : de tau

herinnert eraan, hoe Antonius tot de duivelen, die hem
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bekoorden, sprak : Signum enim crucis et fides ad
Dominum inexpugnabilis nobis murus est. (Zie, het

teken des Kruises en het Geloof in God is een onneem-
bare muur, die ons beschut). Het klokje herinnert aan
de bel der St. Antoniusvarkens. Het varken is er om
ons te herinneren, dat de Heilige wordt aangeroepen

tegen de ziekten der varkens. Molanus vermoedt, dat

het varken in de oorsprong een symbool van de duivel

geweest is. Het vuur doet ons de Heilige kennen als de
patroon tegen het helse vuur, en Molanus haalt er de
volgende versregels van Scaliger bij aan :

Magne pater, furvum defendas fortior hostem,
Sisque metus diris ignibus igne tuo.

(Machtige vader, verjaag van ons de duistere vijand.

Boezem door uw vuur de gruwzame vuren ontzag in).

Het boek herinnert eraan, dat de Heilige, alhoewel

ongeletterd zijnde, toch de H. Schrift overwoog, en
dat hij deze zo vaak gelezen had of had horen lezen,

dat hij ze van buiten kende (Molanus-Paquot, 249 vv.).

St. Antonius Abt behoort tot de Heiligen, die de laat-

middeleeuwse kunst bij voorkeur afbeeldt. Op de
Aanbidding van het Lam van Van Eyck komt hij voor
onder de H. Kluizenaars. Hij draagt het tau-kruis op
de schouder, een stok en een rozenkrans in de handen.
Op het Portinari-altaar van Hugo van der Goes draagt
hij een bel in de hand. Memlinc geeft hem op het pa-

neel van Chatsworth het klokje, het boek, de stok en het

het varken als attributen. Een der meest bekende uit-

beeldingen van de H. Antonius komt voor op het be-

roemde Isenheimer altaar van Matthias Grünewald in

het Museum van Colmar. De middenpartij wordt ingeno-

men door een beeld van de Heilige in zittende hou-
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ding. Hij houdt een staf met de tau in de hand en het

zwijn staat aan zijn zij. Daar op hetzelfde altaar ook
de beeltenis van St. Sebastiaan voorkomt, blijkt, dat

St. Antonius hier vereerd wordt als patroon tegen de

pest. In het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht

bewaart men een buste van Antonius, omgeven door
vlammen.
Te Venray bevindt zich een i6de-eeuws beeld van de

Heilige met tau-staf, bel, duivel en varken. Ook de

kerk van Zwolgen (L.) bezit een beeld uit dezelfde

tijd, en met dezelfde attributen, echter zonder de bel.

Zie ook afb. 133.

2035.

ANTONIUS VAN PADUA (13 Juni)

Antonius werd in 1195 te Lissabon uit een adellijk

geslacht geboren en trad op 15-jarige leeftijd in de Orde
der Reguliere Kanunniken. In 1220 ging hij naar de
Franciscanen over. Aanvankelijk werd hij op zijn ver-

langen als missionaris naar Marokko gezonden, doch
zijn zwakke gezondheid, was de oorzaak, dat hij weldra

naar zijn vaderland moest terugkeren. Onderweg daar-

heen werd het schip, dat hem overbracht, door een

storm overvallen en naar de kusten van Sicilië gedre-

ven. Hij nam daarop deel aan het Generaal Kapittel

der Orde, dat op Pinksteren 1221 te Assisi gehouden
werd. Hij keerde daarna niet meer naar Portugal terug,

en afgezien van een verblijf van twee jaar in Zuid-

Frankrijk, zou hij Italië niet meer verlaten. Hij trok

er rond als prediker en verbleef de laatste twee jaren

van zijn leven te Padua, waar hij in 1231 stierf. Reeds

het volgende jaar werd hij heilig verklaard.

Antonius wordt voorgesteld als een jonge man in

Franciscaans habijt. Gewoonlijk heeft hij geen baard.
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Oorspronkelijk draagt hij slechts een boek in de hand,

vanaf de 15de eeuw echter wordt de lelietak zijn ge-

wone attribuut, soms ook een crucifix en een vis. Ook

houdt hij wel de monstrans in de hand en knielt een

ezel naast hem neer. In de nieuwere kunst draagt hij

gewoonlijk het Kind Jesus, dat op zijn arm of op een

gesloten boek staat.

De lelie wijst op de maagdelijke zuiverheid van de

Heilige, het crucifix op zijn werkzaamheid als prediker.

De vis herinnert aan de bekende legende, die verhaalt,

dat Antonius voor de vissen zou hebben gepredikt. De

voor het Allerheiligste knielende ezel is ontleend aan

een bekende episode uit zijn leven.

Reeds bij Gerard David komt de H. Antonius voor

(Privaatbezit, Engeland).

2036.

APOLLONIA (9 Februari)

Apollonia was een aanzienlijke jonkvrouw, die om-

streeks 249 te Antiochië voor het geloof stierf, nadat

men al haar tanden uitgeslagen, of volgens een latere

legende : uitgetrokken had. Het verhaal harer marte-

ling is te lezen in een brief van bisschop Dionysius aan

Fabianus van Antiochië (Migne, P. G., XX, 605). Zij

geldt als de patrones tegen de tandpijn.

Sinds de 16de eeuw wordt zij afgebeeld met een tang

in de hand.

St. Apollonia wordt door Rogier van der Weyden
samen met de H. Margaretha afgebeeld (Museum,

Berlijn).

De Pinacothek te München bezit een voorstelling van

de Heilige door Francesco Granacci. Bernardino Luini

schilderde haar in S. Maurizio te Milaan.
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2037.

ATHANASIUS (2 Mei)

Geboren omstreeks 296 te Alexandrië, werd hij in 328

bisschop zijner vaderstad, welke waardigheid hij tot

373 bekleedde. Hij was een heftig bestrijder der Aria-

nen en werd door de Keizer vijfmaal in ballingschap

gezonden.

Deze grote bisschop is zelden door de kunst uitgebeeld.

In S. Marco te Venetië en in de domkerken van Mon-

reale en Palermo komt de beeltenis van de Heilige in

mozaiek voor. Hij staat er als vijfde Griekse Kerkvader

naast Basilius, Chrysostomus, Gregorius van Nazianze

en Cyrillus van Alexandrië, in rijk pontificaal ornaat,

doch zonder mijter of staf, met een boek in de linker-

hand en met de rechter zegenende. Deze voorstellingen

staan rechtstreeks onder Byzantijnse invloed. Verder

komt Athanasius in de Westerse kunst niet voor.

2038.

AUGUSTINUS (28 Augustus)

Augustinus, een der vier Latijnse Kerkvaders, werd

in 354 te Tagaste in Numidië geboren als zoon van de

heiden Patricius en van de vrome Christin Monica.

Hij onderwees in 375 de vrije kunsten te Tagaste en

later te Karthago. In 383 vertrok hij naar Rome en

vandaar naar Milaan, waar hij de welsprekendheid

doceerde. Daar wezen hem de predikaties van de

H. Ambrosius de weg naar de Kerk. Nadat hij door

deze H. Bisschop gedoopt was, keerde hij in 387 naar

Tagaste terug. In 391 werd hij te Hippo Regius (Böne)

priester gewijd en drie jaren later werd hij op de

bisschopszetel dezer stad verheven. Met woord en

geschrift stond hij op de bres voor het ware Geloof.
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Hij stierf in 430 tijdens de belegering van Hippo door
de Vandalen.

Augustinus wordt voorgesteld als bisschop, met als attri-

buut een hart, dat door pijlen doorboord is, of waaruit
vlammen uitslaan. Soms zit aan zijn voeten een kind,

dat water schept in een kuiltje, of ook wel een arend.

Het hart gaat terug op een passage uit Augustinus’
beroemde werk, de Confessiones of Belijdenissen (IX,

2, 1) : Sagittaveras tu cor nostrum charitate tua et

gestabamus verba tua transfixa visceribus. Het water-
scheppende kind herinnert aan de bekende legende,

volgens welke Augustinus eens, aan het strand der zee

wandelende, het geheimenis der Allerheiligste Drie-

vuldigheid overwoog. Daar trof hij een kind aan, dat
naar zijn zeggen trachtte al het water van de grote zee
in een klein kuiltje op het strand te scheppen. Augusti-
nus wilde het kind overtuigen, dat zulks onmogelijk
was, waarop het kind verklaarde, dat het evenzeer
onmogelijk was het oneindige mysterie der Drieëenheid
met de menselijke geest te doorgronden. De arend, die

als attribuut van Augustinus vrij zeldzaam is, wijst hem
aan als navolger van de Evangelist Johannes.
ióde-eeuwse houten beelden van de Heilige zijn o. a.

in bezit van het Ursulinenklooster Jerusalem te Venray
en het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht. Zie ook
afb. ii 7.

2039.

BALBINA (31 Mei)

Balbina is een Romeinse jonkvrouw uit de 2de eeuw.
Zij was lijdende aan een halsgezwel, doch Paus
Alexander, die haar vader, de tribuun Quirinus, ge-

doopt had, genas haar, door haar de ketenen om te han-

874



Barbara

gen, die hij in de gevangenis om de hals gedragen had.

Haar attribuut is een ketting.

2040.

BARBARA (4 December)

Volgens de legende was zij de dochter van een rijke

heiden in Nicomedië, Dioscurus genaamd, die haar van

alle invloeden van buiten trachtte verre te houden door

haar op te sluiten in een toren. Toch kwam zij met het

Christendom in aanraking en zij zou zelfs door niemand

minder dan Origenes in de ware leer onderricht zijn.

Toen aan haar verblijf een vertrek bijgebouwd werd,

verlangde zij, dat het ter ere der Allerheiligste Drie-

ëenheid drie vensters zou hebben. Daardoor kwam haar

vader achter de waarheid. Hij leverde haar toen zelf

aan de rechter over, die haar met de meest verfijnde

folteringen tot afval trachtte te bewegen. Toen alle

pogingen tevergeefs bleven, greep de vader vertoornd

een zwaard en onthoofdde zijn dochter met eigen hand.

De straf volgde echter prompt op deze schanddaad :

een bliksemschicht doodde de onverlaat op de plaats

van zijn misdrijf. Zij wordt vereerd als patrones voor

een zalige dood en verder als patrones der artilleristen,

geschutgieters, klokkenluiders en -gieters, mijnwerkers

en van allen, die omgaan met springstof.

Barbara’s meest gangbare attribuut is de toren, die zij

in de hand draagt of die naast haar staat. Gewoonlijk

heeft deze toren drie vensters en soms is hij versierd

met de kelk of met de kelk en de Hostie. Ook draagt zij

soms wel de kelk in de hand, terwijl de toren dan aan

haar zijde staat. Zie afb. 118.

De toren met de drie vensters is vanzelfsprekend ont-

leend aan haar legende. De kelk en de Hostie dienen in

verband gebracht te worden met het feit, dat men haar
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aanroept voor het verkrijgen van een zalige dood, waar-

onder mede het tijdig ontvangen van de H. Teerspijze

verstaan wordt. Dit patroonschap van de zalige dood
hangt waarschijnlijk samen met de gewoonte haar aan

te roepen tegen blikseminslag, die een haastige en on-

voorziene dood met zich mee kan brengen. Deze ge-

woonte gaat terug op het verhaal, dat haar ontaarde

vader door de bliksem zou zijn gedood. Zij is om haar

toren de patrones der klokkenluiders en -gieters. Daar
deze ook aan een vestingtoren en aan een overeind-

staand stuk geschut herinnert, wordt zij tevens door

de artilleristen, geschutgieters en allen die met spring-

stof omgaan, als beschermvrouwe aangeroepen. Hier-

toe behoren ook de mijnwerkers, die in haar toren

tevens de vorm hunner mijnlamp terugvonden. Ook
werd er verband gelegd tussen de werking van de

springstof en de bliksem, en het voortdurende doods-

gevaar, dat beiden in zich droegen. Uiteindelijk gaan de

meeste harer patroonschappen terug op de gewoonte

haar aan te roepen voor het verkrijgen van een zalige

dood, d. w. z. voor het afwenden van een haastig en

onvoorbereid sterven.

Daar St. Barbara tot de meest vereerde Heiligen der

late Middeleeuwen behoort, zijn haar voorstellingen

ontelbaar. Van Eyck plaatst haar, in een boek lezende,

aan de voet van een in aanbouw zijnde gothische

toren. Op RaffaeTs Sixtijnse Madonna zijn achter haar

heel even de tinnen van een toren zichtbaar.

Veelvuldig wordt zij tesamen met de H. Catharina

afgebeeld. Deze vertegenwoordigt dan het contempla-

tieve, Barbara het actieve leven. Samen komen zij o. a.

voor op Memlinc’s Madonna met Heiligen (St. Jans-

Hospitaal, Brugge) en op een paneel van Woensam
van Worms (Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht).
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2041.

BARTHOLOMEUS (24 Augustus)

Apostel, die volgens de overlevering het Geloof zou

verkondigd hebben in Indië, Mesopotamië, Parthië,

Lycaonië en ten slotte in Armenië. In dit laatste land

zou hij op last van koning Astyages te Albanopolis

gedood zijn, doordat menhem levend de huid afstroopte

en hem daarna onthoofdde. In de 6de eeuw werd zijn

gebeente overgebracht naar het eiland Lipari, in de

9de eeuw naar Benevento, en ten slotte in 983, op

aandringen van Keizer Otto III naar de aan de Heilige

toegewijde kerk op het Isola Tiberina te Rome. Omdat
zijn huid werd afgestroopt is hij de patroon der leer-

looiers.

Als attributen draagt hij een boek of een rol, benevens

een mes en de afgestroopte huid. Zie afb. in.
Op het Laatste Oordeel in de Sixtijnse kapel ver-

werkte Michelangelo zijn eigen portret in de afge-

stroopte huid, die de H. Bartholomeus over de arm
draagt. Zijn marteling wordt voorgesteld op een fresco

door Niccoló Alunno in S. Bartolomeo te Foligno.

2042.

BAVO (1 October)

Hij heette eigenlijk Allowin, en behoorde tot een

vorstelijk geslacht in Haspengouw. Op jeugdige leef-

tijd huwde hij met de dochter van graaf Adilio, en

werd de vader van de H. Adeltrudis. De prediking van

de H. Amandus bekeerde hem van een leven vol uit-

spattingen tot boete en ingetogenheid. Na de dood

zijner gemalin schonk hij al zijn bezittingen aan de

armen en trad in het St. Pietersklooster te Gent. Later

leefde hij als kluizenaar in een holle boom. Hij is de
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patroon der kathedrale kerken van Haarlem en van
Gent.

St. Bavo wordt afgebeeld als een edelman met een
valk op de vuist en een zwaard in de hand. Ook komt
hij wel voor als kluizenaar met de holle boom, waarin
hij woonde.

Als edelman met zwaard en valk schildert hem Rogier
van der Weyden (Museum, Brussel) en Geertgen tot

St. Jans (Museum, Praag). Een beeld boven de ingang
van de kathedraal te Gent geeft hem weer in dezelfde
dracht en met dezelfde attributen. Zie ook afb. 119.

2043.

BEGGA (17 December)
Zij was de dochter van Pepijn van Landen en dus een
zuster van de H. Gertrudis van Nijvel. Pepijn van
Herstal, de stamvader der Karolingers, was haar zoon.
Nadat zij weduwe geworden was stichtte zij het kloos-

ter van Andenne aan de Maas, waar zij omstreeks 694
stierf. Zij is de patrones der Begijnen.

Zij wordt afgebeeld als vorstin of als abdis, met een
kerkje als attribuut.

Het kerkje duidt op haar kloosterstichting.

2044.

BENEDICTUS (21 Maart)
Benedictus is de stichter van de naar hem genoemde
kloosterorde. Hij werd omstreeks 480 geboren te
Nurcia in Umbrië. Nog jong zijnde trok hij zich terug
in een spelonk bij Subiaco, waar hij drie jaren lang als

kluizenaar woonde, waarna hij door de monniken
van het nabijgelegen klooster van Vicovaro tot overste
gekozen werd. Nadat deze monniken, die zijn gestreng-
heid node verdroegen, getracht hadden hem te vergif-
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tigen, verliet hij Vicovaro en stichtte m de nabijheid

van Subiaco een eigen kloostergemeenschap, maar

verhuisde in 529 naar Montecassino, dat de bakermat

der Benedictijnenorde werd. Hij overleed in 543. Zijn

relieken werden in 653 overgebracht naar St. Benoit-

sur-Loire.

Hij wordt afgebeeld als abt met een regelboek, een

roede van doorntakken en een kruis. Soms draagt hij

een gebroken schaal, waaruit een slang wegvlucht.

Een raaf met een brood in de bek staat aan zijn zijde.

De roede van doornen duidt op zijn boetvaardigheid,

immers, om de bekoringen te overwinnen, wentelde hij

zich naakt in de doornstruiken. De raaf herinnert

aan zijn wonderbare spijziging in de eenzaamheid, de

gebroken schaal aan de vergiftigingspoging door de

monniken van Vicovaro : Benedictus zegende de

schaal, waarop deze in stukken sprong. Het kruis staat

in verband met het zgn. Benedictus-kruis of Benedictus

zegen. Wij wijzen in dit verband op de bekende Bcne-

dictusmedaille, die versierd is met een kruis, in welks

hoeken de letters C. S. P. B. aangebracht zijn (Crux

Sancti Patris Benedicti). Op de balken van het kruis

staan de letters :

C
S

NDSMD
M
L

(Crux Sacra Sit Mihi Lux. Non Draco Sit Mihi Dux).

In een cirkel daaromheen staan de letters :

VRSNSMVSMQLI-VB.
Vade Retro, Satana,

Numquam Suade Mihi Vana.
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Sunt Mala Quae Libas ;

Ipse Venena Bibas.

Deze Benedictus-medaille, die reeds in de Middeleeu-

wen bekend was, werd door Paus Benedictus XIV
in 1741 en 1742 goedgekeurd. (Zie verder Friedrich

Zoepfl, R. D. K., II, 266 w.).

2045.

BERNARDINUS VAN SIENA (20 Mei)

Bernardinus werd geboren in 1380 te Massa Carrara.

Op jeugdige leeftijd kwam hij naar Siena, waar hij,

17 jaar oud, lid werd van een religieus genootschap,

dat in het Ospedale della Scala ziekenverpleging be-

oefende. In 1402 ging hij over naar de Orde van St.

Franciscus, wier reformator hij werd. Hij is tevens een
der grootste volkspredikers van het einde der Middel-

eeuwen. Aan het slot zijner toespraken toonde hij

gewoonlijk aan het volk een schild met de afkorting

van de naam Jesus : ihs, en vorderde zijn hoorders op
die heilige Naam eer te bewijzen. Hij stierf in 1444 te

Aquila. Zijn gebeente rust in een prachtig mausoleum
door Silvestro dell’Aquila.

De Heilige wordt afgebeeld met een kruis of een boek
in de ene en een stralenschijf met het monogram
ihs in de de andere hand. Aan zijn voeten liggen

soms drie mijters.

De drie mijters herinneren er aan, dat de Pausen Mar-
tinus V en Eugenius IV hem achtereenvolgens de
bisschopszetels van Siena, Ferrara en Urbino aan-
boden, die hij alle weigerde. Hij komt o. a. voor op een
schilderij van Gerard David uit 1501 als patroon van
kanunnik Bernardino de Salviatis (National Gallery,

Londen).
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2046.

BERNARDUSVANCLAIRVAUX
(20 Augustus)

Hij was een Bourgondisch edelman, omstreeks 1091

geboren op het kasteel Fontaines bij Dyon. In 1112

trad hij, tesamen met nog dertig edellieden, in het

klooster van Citeaux, dat daarop tot nieuwe bloei

geraakte. Van daaruit stichtte hij het klooster van
Clairvaux, welks eerste abt hij werd. Groot was zijn

invloed op de vernieuwing en verdieping van het zede-

delijk, geestelijk en kerkelijk leven. Hij stierf in 1153 en

werd in 1174 heilig verklaard. Hij preekte o. a. te Maas-
tricht de kruistocht. De Cisterciensen vereren hem als

hun stichter.

Bernardus wordt voorgesteld in een wit habijt gekleed,

en met een regelboek en de abtstaf in de hand. Als

attributen draagt hij soms de lijdenswerktuigen, kruis,

lans en rietstaf, of ook wel een door stralen omgeven
schijf met de naam Maria. Aan zijn voeten zit soms een

klein wit hondje. In de periode der Barok wordt hij

bovendien afgebeeld met een bijenkorf in de hand.

Lijdenswerktuigen en Mariamonogram duiden op zijn

vurige godsvrucht tot ’s Heren lijden en zijn kinder-

lijke verering voor Maria. Het hondje is ontleend aan

een legende, volgens dewelke Bernardus’ moeder kort

voor zijn geboorte droomde, dat zij een wit, blaffend

hondje in haar schoot droeg. De bijenkorf herinnert

aan zijn bijnaam Doctor Mellifluus, Honingvloeiende

Leraar.

Veelvuldig wordt St. Bernard afgebeeld, terwijl hij

knielt voor de H. Maagd met het Kind, die hem ver-

schijnen. Wij noemen in dit verband schilderijen van

Filippino Lippi (1480, Badia, Florence), Pietro Peru-
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gino (omstreeks 1489, Pinakothek, München), de Mees-

ter van Delft (Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht),

N.-Nederlands Meester van rond 1500 (ibidem). In de

kerk van Venray bevindt zich een ióde-eeuws beeld

van de Heilige, als abt, met een boek in de hand. Zie

afb. fc8.

2047 .

BERNULPHUS (19 Juli)

Bernulphus, pastoor van Oosterbeek bij Arnhem,

wordt in 1027 op verlangen van Keizer Koenraad II

op de bisschopszetel van Utrecht verheven. Hij sloot

vrede met graaf Dirk III van Holland, met wie zijn

voorganger op voet van oorlog leefde. Hij is de bouwer

der oude Romaanse kerken van Utrecht en ook elders

ijverde hij voor het huis van God en de luister van de

eredienst. Hij was een der eerste grote bevorderaars

der kerkelijke kunst in Nederland. Hij overleed op

19 Juli 1054.

Bernulphus wordt afgebeeld als bisschop, met als

attribuut het model ener Romaanse kerk met twee

torens.

2048 .

BIRGITTA VAN ZWEDEN (8 October)

Birgitta werd omstreeks 1303 geboren te Finstad bij

Upsala. Vanaf haar zevende jaar werd zij begenadigd

met visioenen. Op zeer jeugdige leeftijd huwde zij en

kreeg acht kinderen, waaronder de latere H. Catharina

van Zweden. Hofmeesteres geworden van de gemalin

van Koning Magnus Erikson, ondernam zij omstreeks

1342 met haar echtgenoot een pelgrimstocht naar

Santiago de Compostella. Nadat zij in 1344 weduwe

geworden was, legde zij zich toe op strenge boete en
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versterving. Zij tekende hare visioenen op, die daarop
door haar geestelijke leidsman in het Latijn vertaald
werden. Omstreeks 1346 stichtte zij te Wadstena een
nieuwe kloosterorde. Vanaf 1350 verbleef zij in Rome,
waar zij op 7 Augustus 1373 overleed. Haar stoffelijk

overschot werd het volgende jaar naar Wadstena over-

gebracht. In 1391 werd zij door Bonifatius IX heilig

verklaard. Birgitta wordt afgebeeld in het gewaad harer
Orde, dat vooral opvalt door zijn merkwaardige hoofd-

bedekking, een soort kroon, bestaande uit een lederen

band, verbonden door twee zich rechthoekig kruisende

beugels, eveneens van leer, die over de sluier gedragen
wordt. Haar attributen zijn, behalve de abdissenstaf

en het regelboek, een schrijfveer en een inktkoker,

ofwel een hart met een kruis.

Schrijfpen en inktkoker typeren haar als de geïnspireer-

de schrijfster harer openbaringen. Het hart met het

kruis duidt op de innige godsvrucht, waarvan de
Heilige vanaf haar jeugd blijk gaf jegens de gekruisigde

Verlosser en Zijn lijden.

2049.

BLASIUS (3 Februari)

Blasius was bisschop in Sebaste in Armenië. Volgens de
legende werd hij gemarteld op bevel van de landvoogd
Agricolaus tijdens de vervolging van Diocletianus. Hij

zou een knaap, die een visgiaat had ingeslikt, van de
verstikkingsdood hebben gered en daarom werd hij

vereerd als patroon tegen keelziekten. In de Legenda
Aurea lezen wij : « Ipse autem oravit ad Dominum, ut

quicumque per infirmitatem gutturis vel alia quacum-
que infirmitate eius patrocinia postularet, exaudiretur

et continuo liberaretur. Et ecce vox de coelis ad eum
venit, quod sic fieret, ut oravit. » « Hij nu bad tot de
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Heer, en vroeg dat alwie zijn bijstand zou inroepen bij

keelziekten en bij alle andere kwalen, verhoord en

aanstonds genezen zou worden. En zie, tot hem drong

een stem uit de Hemel door, die hem zeide, dat geschie-

den zou gelijk hij gevraagd had. » Bekend is de zgn.

Blasius-zegen, die als voorbehoedmiddel tegen keel-

ziekten op zijn feest uitgesproken wordt door een

priester, die twee brandende kaarsen in de vorm van

een Sint Andries-kruis in de hand houdt.

Blasius wordt voorgesteld als bisschop met als attri-

buten de twee gekruiste kaarsen van de naar hem
genoemde zegening en een ijzeren hekel of kam.

Voordat Blasius onthoofd werd, zou hij met een hekel

gefolterd zijn. Dit martelwerktuig ligt aan de voeten

van de Heilige op Memlinc’s Greveraden-altaar uit

1492 in de Dom te Lübeck. Op een altaarstuk van

Perugino te Spello draagt hij een ijzeren kam in de

hand.

2050.

BONAVENTURA (14 Juli)

Bonaventura werd geboren in 1221 te Bagnorea bij

Viterbo. Hij trad in de Orde der Minderbroeders, nadat

haar stichter hem van een ziekte genezen had en begaf

zich naar Parijs, om er onder Alexander van Hales

te studeren. Op zijn beurt doceerde hij er ook. In 1257

werd hij generaal der Orde. Gregorius X benoemde hem
tot kardinaal-aartsbisschop van Albano, terwijl hij

tevens belast werd met de voorbereiding van het con-

cilie van Lyon. Hij stierf in die stad op 15 Juli 1274.

Hij was een der grootste theologen der Middeleeuwen.

In 1482 werd hij door Sixtus IV heilig verklaard, ter-

wijl Sixtus V hem in 1587 tot Kerkleraar verhief.

Bonaventura wordt voorgesteld in Franciscaans habijt
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gekleed, lerarend, met een open boek in de hand. De
kardinaalshoed ligt aan zijn voeten of hangt aan de

wand. Soms draagt hij ook de pontificale insignia over

de bruine pij zijner Orde.

St. Bonaventura wordt o. a. afgebeeld door Fra Ange-

lico in de kapel van Nicolaas V in het Vaticaan (1447).

1051.

BONIFACIUS (5 Juni)

Bonifacius werd omstreeks 675 geboren als telg van een

adellijk Angelsaksisch geslacht en heette aanvankelijk

Wynfrith. Als Benedictijn van het klooster Nhutscelle

ondernam hij een eerste missiereis naar de Friezen, die

echter op een mislukking uitliep. In 718 begaf hij zich

naar Rome, van waaruit hij door Gregorius II als

missionaris naar Thüringen en Hessen gezonden werd.

In 722 werd hij, wederom te Rome zijnde, tot bisschop

gewijd, waarna hij in 732 tot aartsbisschop en tot

pauselijk Vicaris voor het gehele Germaanse Missie-

gebied benoemd werd. In 747 werd hij bovendien

aartsbisschop van Mainz. In 752 wijdde hij Lui tot

zijn opvolger en trok opnieuw naar de Friezen, waar
hij op 5 Juni 754 bij Dokkum vermoord werd. Zijn

gebeente rust in de crypte van de Dom van Fulda.

Bonifacius wordt afgebeeld als bisschop met een

Evangelieboek in de hand, dat met een zwaard door-

stoken is.

Hij zou net Evangelieboek als schild gebruikt hebben

om de dodelijke slag af te weren. Een der meest beken-

de afbeeldingen van Bonifacius is A. Bloemaert’s

prent. In de R. K. kerk van Huissen (Gld.) bevond zich

een monumentaal schilderstuk van Jan van Bijlert

(1603-1671), de Genadestoel voorstellende, met St. Bo-

nifacius en St. Willibrord (in 1943 verbrand). Zie afb. 2.
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2052.

BRICTIUS (13 November)
Brictius, St. Brice, is de opvolger van St. Martinus als

bisschop van Tours. Hij overleed in 443.
Hij wordt voorgesteld als bisschop. Zijn attributen zijn

een zuigeling in doeken gewikkeld, of gloeiende kolen,

die hij in een slip van zijn koorkap draagt, of die aan
zijn voeten liggen.

Volgens de legende hadden lasteraars bisschop Bric-

tius ervan beticht, dat hij de vader zou zijn van een

buitenechtelijk kind. Hij liet daarop in het openbaar

het betreffende kind bij zich brengen en bezwoer het

in de naam van Christus te verklaren of hij, Brictius,

zijn vader was of niet. Het kind, ofschoon nog slechts

enkele dagen oud zijnde, sprak toen ten aanhore van
allen : « Brictius is mijn vader niet. » Om zijn onschuld

nog ten overvloede te bewijzen, droeg hij daarop
gloeiende kolen in een slip van zijn kleed, zonder dit

te schroeien, tot bij het graf van St. Maarten.

2053.

BRIGITTA VAN KILDARE (1 Februari)

Brigitta werd in Ierland geboren in 453. Op 14-jarige

leeftijd ontving zij de sluier in het klooster Meath.

Zij stierf in 521 in het door haar gestichte klooster

Kildare. Brigitta, ook Brigida genaamd wordt aan-

geroepen als patrones van het vee. De Munsterkerk te

Roermond bezit een i4de-eeuwse houten reliekenbuste

dezer Heilige, van Keuls maaksel. (Voor de H. Birgitta

van Zweden, zie n° 2048).

Brigitta wordt afgebeeld als abdis, met regelboek en

staf. Haar bijzonder attribuut is een koe, die aan hare

voeten gezeten is.
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Aldus komt zij o. a. voor op een paneel door de Meester
van St. Severin (Wallr. Richartz-Museum, Keulen).

In de R. K. kerk te Middelaar bevindt zich een 16de-

eeuws beeld der Heilige met deze attributen.

2054.

BRUNO (6 October)
Hij werd omstreeks 1030 geboren uit een voorname
familie te Keulen. Hij genoot zijn opleiding te Reims
en werd daarna kanunnik aan St. Kunibert in zijn

vaderstad, waarna hij van 1057 tot 1076 scholaster

was te Reims. Hij bestreed de mistoestanden in de
Kerk en bewerkte de afzetting van de onwaardige
bisschop Manasse. Omstreeks 1080 deed hij afstand

van zijn canonicaat, en trok zich met zes gezellen terug

in de eenzaamheid van Sèche-Fontaine in het bisdom
Langres. Later, in 1084, vestigden zij zich in een een-

zame en woeste streek bij Grenoble, Cartusia genaamd,
hem door zijn leerling, bisschop Hugo van Grenoble

voor dat doel geschonken. Zij woonden er in afzonder-

lijke cellen rondom een kapel ; dit werd het begin der

Karthuiser-orde. Hij stichtte neg een tweede Karthuize

te La Torre in Calabrië
;
daar stierf hij in 1101. In 1514

werd hij zalig, in 1623 heilig verklaard.

Door zijn late canonisatie komt St. Bruno in de

Middeleeuwse kunst vrijwel niet voor. Later wordt hij

steeds voorgesteld in de witte dracht zijner Orde.

Hij draagt een kruis of een schedel in de hand ; aan
zijn voeten liggen mijter en staf.

De mijter en staf aan zijn voeten herinneren aan zijn

weigering der waardigheid van bisschop van Reggio,

die Paus Urbanus II hem aanbood.

Raffael plaatste St. Bruno naast zijn Madonna del

Baldachino (Pitti, Florence). De meest bekende en
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beroemde voorstelling van de Heilige is het marmeren

beeld door Houdon in Sta. Maria degli Angeli te Rome.

Hier is hij afgebeeld zonder enig attribuut. In over-

weging verzonken buigt hij het hoofd en houdt de ar-

men, gehuld in de wijde mouwen zijner pij, voor de

borst gekruist.

2055.

CAECILIA (22 November)

Deze Heilige was een telg uit het beroemde geslacht der

Caecilii, die aan het einde der 2de eeuw de marteldood

stierf. De legende, die ons verhaalt, hoe zij haar ver-

loofde Valerianus en haar broeder Tiburtius tot het

Christendom bekeerde, dateert eerst van omstreeks

500, doch reeds in de 4de of de 5de eeuw werd over haar

ouderlijk huis een basiliek gebouwd. Haar naam komt
voor in de Canon der H. Mis. Zij geldt als de patrones

der muziek.

Behalve de meer algemene attributen als een palm, een

boek, een kroon en een zwaard, draagt zij in latere tijd

veelal een persoonlijk attribuut, n. 1. een orgel. In de

periode der Barok wordt zij gewoonlijk voorgesteld,

terwijl zij het orgel bespeelt.

Op een mozaiek in S. Apollinare Nuovo te Ravenna

uit 570 komt zij naast andere H. Jonkvrouwen, als

Agnes, Agatha e. a. voor en zij draagt evenals hare

gezellinnen een krans in de hand. Een fresco uit de

7de eeuw, dat haar grafkamer in de catacombe van

Callixtus siert, geeft haar weer als orante in rijke

Byzantijnse dracht. Het orgel, en daarmede haar pa-

troonschap over de muziek, berust op een passage uit

haar legende, die ook in de liturgie werd opgenomen

als eerste antiphoon der Vespers : Cantantibus organis

Caecilia virgo in corde suo soli Domino decantabat
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dicens : Fiat, Domine, cor meum et corpus meum im-

maculatum, ut non confundar. Deze woorden waren

tevens de aanleiding, dat men haar feest met muziek

en zang vierde.

Raffael beeldt haar op zijn bekende schilderij te Bolo-

gna uit 1515 af met een klein draagbaar orgeltje in de

hand. Zo vinden we haar ook gewoonlijk voorgesteld

in de kunst der Middeleeuwen. Het Aartsbisschoppelijk

Museum te Utrecht bezit een beeldje der Heilige van

omstreeks 1500, waarbij het orgeltje dat aan de voeten

van Caecilia geplaatst is, door een engel bespeeld wordt.

De Heilige zelf draagt een valk in de hand, een voor

deze Heilige typisch nederlands attribuut, dat vermoe-

delijk haar edele geboorte wil aanduiden. Wij vinden

het bij alle in Nederland aan het einde der Middeleeu-

wen ontstane voorstellingen van Caecilia terug. Lucas

van Leiden (München), Rubens (Berlijn) en Gérard

Lairesse (Luik, Musée des Beaux-Arts) laten de Heilige

zelf, voor het toetsenbord zittend, het orgel bespelen.

Op een schilderij van Dominichino in het Louvre be-

speelt zij niet het orgel, maar een cello. Het beeld van

Maderna in de catacombe geeft de Heilige weer, zoals

haar lichaam in 1599 in het op last van kardinaal

Baronius geopende graf gevonden werd. Zij rust op

haar rechterzijde, haar knieën zijn iets opgetrokken en

het met een sluier bedekte gelaat is neerwaarts gewend.

Zie afb. 120.

2056.

CALLIXTUS (14 October)

Callixtus was Paus van 217 tot 222. Oorspronkelijk

was hij slaaf en later vrijgelatene. In de Romeinse

Christengemeente klom hij op tot groot aanzien, zodat

Paus Zephirinus hem tot zijn eerste diaken benoemde.
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Als zodanig oefende hij het toezicht uit over de grote

begraafplaats aan de Via Appia, die tot op heden
Coemeterium Callisti genoemd wordt. Toen hij Zephy-
rinus’ opvolger geworden was, koos een oppositionele

groep haar leider Hippolytus tot tegenpaus. Door zijn

handhaven der kerkelijke tucht en zijn ongereptheid in

de leer behoort hij tot de grootste Pausen der vroeg-

christelijke periode. Hij werd in 222 bij een volksoproer

gedood en in het coemeterium Calepodii begraven.

Callixtus wordt afgebeeld als Paus met als attribuut

een put.

Hij zou zijn omgebracht, doordat zijn vijanden hem
in een put wierpen.

2056a.

CAROLUS BORROMEUS (4 November)
Hij werd geboren uit het adellijk geslacht der Borromei
te Arona. Zijn oom, Paus Pius IV, riep hem als jong

clericus naar Rome, en verhief hem tot Kardinaal
en Aartsbisschop van Milaan. Vanaf 1565 stond hij aan
het hoofd van zijn Aartsdiocees. Hij stierf in roep van
heiligheid op 3 November 1584. Hij was een vader voor
de armen en de zieken en tijdens de pestepidemie van

1575 verpleegde hij hen met eigen hand. Hij werd in

1610 door Paus Paulus V heilig verklaard.

Carolus Borromeus wordt afgebeeld in kardinaals-

gewaad. Zijn gestalte is enigszins gebogen, zijn gelaats-

trekken zijn scherp, met lange gebogen neus. Hij wordt
gewoonlijk voorgesteld, biddend voor een crucifix of

de pestlijders verplegend.

Adriaan Bloemaert plaatste hem met andere Heiligen

op een altaarstuk uit 1637 in de Aula Academica te

Salzburg.

C A T H A R I N A. zie Katharina.
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2056b.

CHRISTINA (24 Juni)

Christina was een jonkvrouw uit een voornaam ge-

slacht te Bolsena, die waarschijnlijk onder Diocletianus

voor het geloof stierf. Na allerlei wrede folteringen

werd zij met pijlen gedood.

Haar attributen zijn een molensteen en pijlen.

Beide attributen duiden op haar marteling. Zij zou met
een molensteen aan de hals in het meer van Bolsena

geworpen zijn, doch de steen bleef drijven en Christina

werd gered. Daarna werd zij met pijlen gedood. Jan
van Scorel beeldt haar af met de molensteen en de

overwinningspalm (Alte Pinakothek, München)
;

bij

Joost van Kleef steunt zij op de molensteen (ibid.)

;

de Meester van het Bartholomeus-altaar geeft haar de

beide attributen : molensteen en pijlen (ibid.).

2057.

CHRISTOPHORUS (25 Juli)

Volgens de legende heette hij aanvankelijk Reprobus

en was hij de telg ener aanzienlijke Cananese familie

(genere Cananeo of genere Canineo). Hij was een reus

van buitengewone lichaamsgestalte en kwam langs

wonderbare wegen tot het Christendom. Daar ook hij

op zijn beurt bekeringen bewerkte, werd hij door

koning Dagus of Decius voor de rechterstoel gedaagd

en na lange en wrede martelingen gedood.

In de oude bronnen der Christophorus-legende lezen

wij meermalen, dat hij behoord zou hebben tot een

mensenras met hondenkoppen, de Cynocephalen. Dit

steunt op de bovenaangehaalde lezing der oude marty-

rologiën : « genere canineo ». Men heeft daarom de

Christophorus-legende in verband trachten te brengen
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met de mythe van de Egyptische godheid Anubis, die

met een hondenkop afgebeeld wordt. Deze Anubis

droeg de jonge Horos, de zoon der Zon, over de Nijl.

Hoe treffend deze analogie ook op het eerste gezicht

moge lijken, toch moet zij op toeval en niet op innerlijk

verband berusten, aangezien de legende van de Chris-

tus-dragende Christophorus in de oudste acta niet te

vinden is, maar eerst in de vroege Middeleeuwen

ontstaat.

Volgens deze jongere legende, die waarschijnlijk tijdens

de 12de eeuw in de Donaustreek onstaat, was Christo-

phorus een reus, die in dienst wilde treden van de

machtigste heer. Hij onderwierp zich daartoe aan de

heerschappij van een grote koning, maar toen Christo-

phorus bemerkte, dat deze bang was voor de duivel,

leidde hij daaruit af, dat de duivel machtiger was dan

de grote koning, en hij bood daarop de duivel zijn

diensten aan. Doch deze op zijn beurt toonde weer

angst voor het beeld van de Gekruiste, en Christo-

phorus ging heen om deze Gekruiste te zoeken. Hij

ontmoette daarbij een kluizenaar, die hem over

Christus verhaalde en hem zeide, dat hij een aan die

machtige Heer zeer welgevallig werk zou verrichten,

wanneer hij arme reizigers en pelgrims over de gevaar-

lijke rivier wilde dragen. Christophorus nam deze taak

op zich. Maar zie, op zekere dag verlangde een klein

Kind door hem over het water gedragen te worden.

Glimlachend om zulk een lichte last, nam hij het Kind

op zijn schouders, maar reeds bij de eerste schreden in

de rivierbedding bemerkte hij, dat het Kind als een niet

te torsen gewicht op zijn schouders drukte, dat zwaar-

der en zwaarder werd, naarmate hij zich verder van de

oever verwijderde. Slechts met inspanning van al zijn

krachten bereikte hij de andere oever. Daar aangeko-
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men maakte het Kind zich bekend als Jesus Christus,

Opperheer van Hemel en aarde.

Vanaf de 13de eeuw komen er geen andere voorstellin-

gen van Christophorus voor, dan die, waar hij het Chris-

tuskind op zijn schouders draagt. In de 15de eeuw wordt
dit een der meest geliefde motieven der beeldende

kunst, vooral van de sculptuur. Christophorus waadt
wijdbeens door de snelvlietende golven, gekleed in een

korte tunica en een om de schouders geworpen mantel,

daarbij steunend op een uitgerukte boomstam. Hij

gaat gebogen onder de last van het Christuskind, dat

zegenend op zijn schouder zit. De kluizenaar staat

soms met zijn lantaarn op de oever der rivier om de

reus bij te lichten.

Van Eyck geeft de legendarische reus een plaats op
zijn polyptiek te Gent. Ook Mending (Museum, Brugge)

Dirk Bouts (Pinakothek, München) en Quinten Massijs

(Museum, Antwerpen) benutten dit motief. Cosimo
Tura (1430-1495) beeldt hem bij uitzondering baarde-

loos af (Museum, Berlijn). Zijn algemene verbreiding

kreeg de devotie tot Christophorus, en daardoor ook
de voorstelling van de Heilige, doordat hij in het mid-

deleeuwse volksgeloof de patroon werd tegen een

onvoorziene dood : aanschouwde men zijn beeltenis,

dan meende men die dag beveiligd te zijn tegen een

onvoorzien sterven. Vandaar dat men zijn beeltenis

groot en in het oog vallend bij de ingang der kerk

plaatste. Men bracht er opschriften bij aan, die op
verscheidene wijze steeds de zelfde gedachte uit-

drukten, en waarvan wij er hier enkele laten volgen :

Christophori sancti specicm quicumque tuetur,

lila nempe die non morte mala morietur.

Christophore sancte, virtutes sunt tibi tantae,
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Qui te mane videt, nocturno tempore ridet.

Christophorum videas,

Postea tutus eas.

Een prachtig voorbeeld van een dergelijk groot Christof-

felbeeld, afkomstig uit de kerk van Oud-Zevenaar, is

te zien in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht.

Zie afb. 125.

In de jongste tijd werd St. Christoffel, in vergeestelijkte

zin en ontdaan van de bijgelovige opvatting der
Middeleeuwen, als drager van Christus de beschermer
der automobilisten. De plaquette met zijn beeltenis en
het opschrift « Regarde St. Christophe et va-t-en

rassuré » prijkt op menig dashboard.

2058.

CL ARA (12 Augustus)

Clara, als telg ener adellijke familie te Assisi in 1194
geboren, overleed aldaar op ix Augustus 1253. Op
18-jarige leeftijd legde zij de kloostergeloften af in
handen van St. Franciscus en stond daarna veertig
jaren lang aan het hoofd der kloostergemeenschap van
S. Damiano bij Assisi. Zij is met St. Franciscus de
medestichteres van de naar haar genoemde Clarissen.

Reeds in 1255 werd zij heilig verklaard. Sinds 1260
rust haar gebeente in S. Chiara te Assisi.

Clara’s attribuut is, behalve het regelboek en de lelie-

tak, een monstrans of een ciborie.

De monstrans of de ciborie herinnert aan het verhaal
van haar tijdgenoot Petrus van Celano, volgens het-
welk zij de Saracencn, die haar klooster bedreigden,
zou verjaagd hebben, door hen met het H. Sacrament
in de hand tegemoet te treden.
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2059.

CLEMENS (23 November)

Clemens Romanus, leerling en medewerker der aposte-

len, bestuurde de Kerk als derde opvolger van de H. Pe-

trus van 92 tot 101 ; hij wordt sinds de vroeg-christe-

lijke tijden als martelaar vereerd. In 96 schreef hij een

brief aan de Christen-gemeente te Korinthe ; andere

geschriften staan ten onrechte op zijn naam. Volgens

zijn legendarische vita zou hij door Keizer Trajanus

naar de Chersonesus verbannen, en hier drie jaar later

met een anker aan zijn hals in de zee verdronken zijn.

De H. Clemens wordt voorgesteld als Paus met een

anker als attribuut.

Hij draagt dit attribuut reeds op een mozaiek in

S. Clemente te Rome, daterend uit de 12de eeuw, waar

hij samen met de H. Petrus voorgesteld is. Aan de

zuidelijke portiek te Chartres staat Clemens als bis-

schop tussen twee diakens (12de eeuw). In St. Euphróne

(Cóte d’Or) bevindt zich een isde-eeuws beeld van

St. Clemens als Paus met de tiara. In pauselijk ornaat

met het anker in de hand prijkt hij op het I5<fe-eeuwse

St. Jacobus-altaar in St. Kunibert te Keulen, evenals

op een paneel uit de Franse school der 15de eeuw

(National Gallery, Londen).

2060.

CORNELIUS (14 September)

Gesproten uit het voorname geslacht der Cornelii, was

St. Cornelius Paus van 251 tot 253 en stond, een zachte

en verzoeningsgezinde natuur zijnde, in moeilijke tijden

aan het hoofd der H. Kerk. Onder Gallus werd hij

verbannen naar Centumcellae (Civitavecchia), waar

hij overleed. Hij werd begraven in de catacombe van
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Callixtus. Hij wordt vereerd als patroon van het vee

en afgebeeld als Paus met een hoorn in de hand.

De hoorn is een sprekend attribuut, omdat men zijn

naam Cornelius afleidde van cornu, hoorn. Hierdoor

kwam men weer tot zijn patroonschap over het ge-

hoornde vee. Deze hoorn komt eerst vanaf de 15de

eeuw voor. Op de oudste voorstellingen van de Heilige

ontbreekt het, zo b. v. op de schildering uit de 6de

eeuw naast zijn graf in de catacombe van Callixtus :

Cornelius en Cyprianus, met casula en pallium dragen

ieder een boek in de hand. Evenmin komt het voor op
een schildering in de absis van St. Severin te Keulen.

Een reliekenbuste van St. Cornelius bevindt zich te

Cornelimünster, een gothische reliekschrijn van de

HH. Cornelius en Cyprianus te Compiègne.

2060 ».

COS MAS en DAMIANUS (25 September)

Volgens hun legendarische Passio waren Cosmas en

Damianus tweelingbroeders, afkomstig uit Arabië, die

te Aegea in Cilicië de geneeskunde beoefenden, zonder

daarvoor geldelijk loon te verlangen. Daarmede won-
nen zij talrijke heidenen voor het Christendom. Daar-
om werden zij tijdens de vervolging van Diodetianus
door de prefect Lysias gevangen genomen en nadat zij

herhaalde malen op wonderbare wijze aan de dood
ontkomen waren, deed hij hen in 303 onthoofden. Zij

zijn de patroonheiligen der artsen en apothekers en

tevens de schutsheiligen der stad Florence en van
het geslacht Medici.

Cosmas en Damianus worden afgebeeld in de dracht

der geleerden. Hun attributen zijn een doos en een

fles of een urineglas.
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Donatello vervaardigde zijn reliëf voor de sacristie

van S. Lorenzo te Florence op bestelling der Medici,

evenals dat het geval was met Rogier van der Weyden’s

Santa Conversazione met de beide heilige geneesheren

(Stadelsches Institut, Frankfurt). Ook komen zij

tesamen voor op een paneel van de Meester van

Licsborn (National Gallery, Londen).

2061.

CRISPINUS en CRISPINIANUS
(25 October)

Crispinus en Crispinianus waren twee gebroeders uit

een voornaam Romeins geslacht. Tijdens de vervolging

van Diocletianus zouden zij naar Soissons gevlucht

zijn en daar het schoenmakershandwerk geleerd heb-

ben. Zij zouden hun ambacht belangeloos voor de ar-

men hebben uitgeoefend, om zodoende velen voor het

Christendom te winnen. Zij werden daarom voor de

rechterstoel van de prefect Rictiovarus gesleept, die

hen trachtte tot afval te brengen. Toen dat niet

gelukte, werden zij na wrede folteringen onthoofd.

Reeds in de 6de eeuw werd ter hunner ere in Soissons

een kerk gebouwd. Zij zijn de patroonheiligen van de

schoenmakers, de zadelmakers en de leerlooiers.

Zij worden afgebeeld met schoenmakerswerktuigen in

de hand of als schoenmakers bij hun werk. Gewoonlijk

dragen zij in de 15de en de 16de eeuw de kledij van

die tijd. Ook hebben zij soms een molensteen als

attribuut bij zich.

Volgens de legende zou Rictiovarus getracht hebben

de beide Heiligen in de Aisne te verdrinken, door hen

met molenstenen aan de hals gebonden in die rivier

te werpen, doch op wonderbare wijze bleven zij boven

drijven.
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iöde-eemvse beelden van Crispinus en Crispinianus,

met schoenmakersgereedschap in de handen en een
molensteen aan de voeten, bevinden zich in de kerk
van Horst (L.).

2062.

CYPRIANUS (14 September)

Cyprianus, te Karthago geboren, werd door bisschop

Caecilianus in 246 in de Kerk opgenomen. Kort daarop
werd hij priester en in 248 werd hij Caecilianus’ op-
volger. Tijdens het Novatiaanse schisma stond hij aan
de zijde van de rechtmatige Paus Cornelius. Bij de aan-
vang der christenvervolging onder Valerianus werd
hij naar Curubis verbannen, vandaar weer naar
Karthago gebracht en in 258 om wille van het Geloof

onthoofd. Zijn feest wordt op dezelfde dag gevierd als

dat van de H. Cornelius. Daarom worden zij dan ook
in de kunst veelvuldig tesamen voorgesteld.

Cyprianus wordt afgebeeld als bisschop met boek
palm en zwaard.
Hij komt o. a. voor op een altaarvleugel uit het begin
der 16de eeuw in het museum van Augsburg, en op
een paneel, dat zich in de collectie van de hertog van
Urach op het slot Lichtenstein bevindt.

2063.

DIONYSIUS (8 October)

Dionysius, St. Denis, is de eerste bisschop van Parijs,

sinds de 9de eeuw geïdentificeerd met Dionysius Areo-
pagita. Volgens Gregorius van Tours werd hij door
Paus Fabianus omstreeks het midden der 3de eeuw naar
Gallië gezonden. Daar onderging hij in 285 met Rusti-

cus en Eleutherius de marteldood. Volgens de legende,

die reeds in de 8ste eeuw bekend is, nam hij na zijn
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onthoofding zijn afgehouwen hoofd in de handen en

wandelde ermee van Montmartre, de plaats zijner

terechtstelling, naar de plek, waar hij wilde begraven

worden en waar later de abdij van St. Denis verrees.

Dionysius wordt afgebeeld in bisschoppelijk ornaat,

zijn hoofd, met de mijter gedekt, in zijn handen dra-

gend. In de Franse beeldhouwkunst wordt hij ook wel

voorgesteld, terwijl slechts het schedeldak ontbreekt.

Een beeld uit de eerste helft der 13de eeuw in de Dom
te Bamberg draagt het gemijterde hoofd in de handen.

Aan een portiek der Parijse Notre-Dame is St. Diony-

sius voorgesteld met afgehouwen schedeldak. De mar-

teldood van St. Dionysius wordt uitgebeeld door Jan

Malouel (f 1415)- In de kerk van St. Denis te Luik en

in het Museum te Brussel bevinden zich schilderingen

met hetzelfde onderwerp door de Luikse schilder

Guillaume Carlier (1638-1675).

2064.

DOMINICUS (4 Augustus)

Dominicus, gesproten uit het Spaanse geslacht Guzman,

werd omstreeks 1170 geboren. Hij studeerde aan de

Universiteit van Palencia en werd omstreeks 1199

kanunnik te Osma. Hij vergezelde de bisschop Didacus

op zijn reis naar Rome, hielp hem bij zijn poging tot

bekering der Albigenzen en zette dit streven na de dood

van de bisschop in 1207 voort. In 1215 besloot hij een

eigen Orde te stichten, die de strijd tegen de Albigen-

zen en de bescherming van het Katholieke Geloof tegen

de ketterij tot doel zou hebben. Hij stierf in 1221

te Bologna, kort na het tweede generaal kapittel zijner

Orde. In 1234 werd hij heilig verklaard. Zijn relieken

berusten te Bologna.

Dominicus wordt afgebeeld in het habijt zijner Orde,
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met een lelie en een boek als attributen. Gewoonlijk

draagt hij een ster voor de borst of boven het hoofd.

Aan zijn voeten staat een wit en zwart gevlekte hond
met een fakkel in de bek.

Dominicus’ moeder zou kort voor zijn geboorte ge-

droomd hebben, dat zij het leven schonk aan een wit

en zwart gevlekte hond, die een fakkel in de bek
droeg, waarmede hij heel de wereld in brand stak.

Ook zou een ster op Dominicus’ voorhoofd verschenen

zijn, die geheel de aarde in lichtglans zette.

2065.

DOMITIANUSfn Mei)

De H. Domitianus overleed op 7 Mei 560 als Bisschop

van Maastricht. Hij overwon bij Huy een draak, die

een bron verpestte en deed een nieuwe bron ontsprin-

gen. Hij werd te Huy in de O. L. Vrouwekerk begraven.

De H. Domitianus wordt voorgesteld als Bisschop ;

onder zijn voeten ligt een draak en op de plek, waar hij

zijn staf neerzet, ontspringt een bron.

2066.

DONATIANUS (14 October)

Donatianus was tegen het einde van de 4de eeuw Bis-

schop van Reims. In 863 werden zijn relieken overge-

bracht naar Brugge, dat daarop het brandpunt zijner

verering werd. Volgens de legende werd hij in een jeugd

door een ontrouwe dienaar vanaf een brug in een rivier

geworpen. Paus Dionysius, die zich toevallig ter plaat-

se bevond, gaf last een wiel, waarop vijf brandende
kaarsen geplaatst waren, op het water te doen drijven.

Dit bleef stilstaan boven de plek waar Donatianus
gezonken was en daarop werd hij gered.
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Donatianus wordt afgebeeld als Bisschop met een wiel

met vijf brandende kaarsen in de hand.

Aldus komt hij voor op van Eyck’s Madonna van Joris

van der Paele te Brugge, op een paneel van Jan
Gossaert, genaamd Mabuse, in het Museum te Doornik
en bij Gerard David (National Gallery, Londen).

2067.

DOROTHEA (6 Februari)

Volgens de Legenda Aurea was zij de schone en deugd-
zame dochter van een senator uit Cappadocië. Tijdens

de vervolging van Diocletianus werd zij voor de keizer-

lijke landvoogd geleid, gepijnigd en tenslotte wegge-

voerd om onthoofd te worden. Onderweg sprak haar

de advocaat Theophilus aan, en vroeg op spottende

toon : « Als gij in het Paradijs zijt aangekomen, denk
er dan aan mij wat bloemen en vruchten te zenden.

»

Dorothea antwoordde : « Het zal geschieden ». Toen zij

op het schavot neerknielde om een laatste gebed te

verrichten, stond plotseling een knaapje voor haar,

gekleed in een purperen mantel en met sterren in het

haar, dat een mandje met rozen en appels droeg.

« Ga, en breng het aan Theophilus, » sprak Dorothea.

Theophilus bekeerde zich tot het Christendom en werd
op zijn beurt een martelaar.

Dorothea wordt gewoonlijk voorgesteld als een voor-

name jonkvrouw met een krans van bloemen in het

haar en een korfje met bloemen en vruchten in de

hand. Soms staat of knielt een kind met dit korfje

naast haar.

Een stenen beeld der H. Dorothea door Riemenschnei-

der bevindt zich te Würzburg. Ook komt zij voor op
een paneel van H. Holbein de Oude te Augsburg, op
een paneel van de Bartholomeusmeester (National
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Gallery, Londen) en op een werk van de Meester van
Liesborn (ibid.).

2068.

DRIEKONINGEN (6 Januari)
Dat de wijzen, die het Christuskind kwamen aanbidden,
drie in getal zouden zijn geweest, staat niet in de
Evangelieën, doch reeds op de oudste voorstellingen
worden zij ten getale van drie afgebeeld, bv. in de
Capella Graeca in de Catacombe van Priscilla. Waar-
schijnlijk hangt het getal samen met de drie gaven, die
zij medebrachten. Dat zij koningen zouden zijn ge-
weest, staat evenmin in het Evangelie, doch sinds de
3de eeuw zien de theologen hen als de vervulling van
de in Ps. 71, 10 vervatte profetie : Reges Tharsis et
insulae munera offerent : reges Arabum et Saba dona
adducent ». Omstreeks 500 is deze opvatting algemeen
verbreid en sinds de 12de eeuw noemt men hen nog
slechts de H. Drie Koningen.
De namen Caspar, Melchior en Balthasar dateren onge-
veer van diezelfde tijd. (Zij komen reeds voor op een
6de-eeuws mozaiek in S. Apolinare Nuovo te Ravenna,
doch zij zijn daar bij een restauratie aangebracht).
Op latere voorstellingen is de jongste koning een Moor.
Volgens middeleeuwse opvatting was Melchior 60 jaar
Balthasar 40 en Caspar 20 jaar oud. (Petrus de Natali-
bus, Catalogus Sanctorum, 11, 48 ; aangehaald door
Molanus-Paquot, 239). Later zouden zij door St. Tho-
mas gedoopt en in Indië als bisschoppen werkzaam
geweest zijn. Zie n° 437-9.
De scène der aanbidding door de drie Wijzen is ontel-
bare malen voorgesteld in de kunst. Gewoonlijk zijn
zij voorgesteld als Koningen in vorstelijke gewaden.
De eerste is een grijsaard, de tweede een man in de
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kracht van zijn leven, de derde een jongeman. De
laatste is gewoonlijk een Moor.

Meester Willem van Heerlen schenkt ons een duidelijk

voorbeeld van het onderscheid in leeftijd der drie

Koningen (Museum, Detroit, U. S. A.).

Wat betreft de symboliek der gaven, mogen wij hier

een i5de-eeuws gebedenboek citeren : ...si deden haer

scatten op ende offerden costeliken gaven : gout als

een groot coninc, wijroeck als den warachtighen God,
mirre als die sijnre begravinghe toebehoerde.

(Bibl. S. J., Maastricht, 6001, G 12, ff. 144 v. en 145 r.).

Zie ook afb. 15-6.

2069.

DYMPHNA (15 Mei)

Dymphna was de dochter van een koning uit Ierland

en leefde in de 7de eeuw. Haar vader wilde haar tot

bloedschande verleiden, waarop Dymphna naar België

vluchtte onder de hoede van de priester Gerebernus,

die haar in de Christelijke leer onderwees. Haar vader

echter achterhaalde haar verblijfplaats en deed haar te

Gheel om het leven brengen. Zij werd aldaar begraven.

Dymphna wordt afgebeeld met een kroon op het

hoofd, een zwaard in de hand en de duivel aan haar

voeten.

De duivel aan haar voeten duidt op haar overwinning

der tegennatuurlijke zonde. In de kerk te Gheel bevindt

zich een groot altaar door Jan van Wave uit 1515,

met de uitvoerige voorstelling van heel haar legende.

2070.

EDMUNDUS, EADMUNDUS
{20 November)

Edmundus was een koning der Oost-Angelen (855-870),
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die door de heidense Denen, die zijn land binnengeval-

len waren, gevangen genomen en met pijlen gedood
werd. Hij vond zijn laatste rustplaats te Edmundsbury,
waar koning Knoet in 1020 een grote abdij stichtte.

Edmundus wordt afgebeeld als koning, met een pijl

in de hand.

Samen met de H. Eduard de Belijder komt hij voor op
de zgn . Wilton-triptiek, vermoedelijk een werk der Fran-
se school uit de 14de eeuw (National Gallery, Londen).

2071.

EDUARD DE BELIJDER (13 October)
Koning van Engeland, gestorven in 1066 na een

regering van 23 jaar. Hij was een groot weldoener der

Kerk en herbouwde de door de Denen verwoeste bede-

huizen en kloosters. Hij werd in 1161 heilig verklaard.

De H. Thomas Becket bracht in 1163 zijn stoffelijke

resten over naar de Westminster-abdij.

Eduard de Belijder wordt afgebeeld als koning, met
een ring in de hand.

Deze ring, afkomstig van de H. Johannes Evangelist,

zou hem volgens een legende door twee pelgrims uit

het H. Land zijn gebracht. De H. Eduard de Belijder

komt met de H. Edmundus voor op de zgn. Wilton-

triptiek (Franse school, 14de eeuw
; National Gal-

lery, Londen).

2072.

EDUARD DE MARTELAAR (18 Maart)

Reeds op 13-jarige leeftijd, in 975, werd hij koning
van Engeland. Reeds drie jaren later werd hij op
aanstichten van zijn stiefmoeder Elfrida, die haar zoon
Etheltred op de troon wilde zien, te Corfe Castte ver-

moord, op 18 Maart 978.



Eduard de Martelaar. Eligius

Hij wordt afgebeeld als een jongeling met golvend
tiaar,gekroondmet een diadeem. Behalve de martelaars-

palm houdt hij een zwaard of een scepter in de hand.

2073.

ELIGIUS, ELOY (i December)
Eloy werd geboren omstreeks 590 te Chaptelat bij

Limoges. Volgens de oude levensbeschrijvingen zou hij

eerst hoefsmid en later goudsmid en muntmeester
geweest zijn onder Clotharius II en Dagobert I. In 639,
na de dood van Dagobert, verliet hij het hof, werd
priester en in 641 Bisschop van Noyon. Hij stierf

omstreeks 660. Nog hoefsmid zijnde zou hij eens een
knecht gehad hebben, die gewoon was lastige paarden,

die hij te beslaan had, een poot af te snijden. Als hij

dan ongehinderd zijn werk gedaan had, zette hij het

paard de poot weer aan. Deze knecht was Christus zelf,

die ook aan Eligius deze macht gaf. Als goudsmid zou
hij reliekschrijnen vervaardigd hebben voor de HH.
Martinus, Genoveva, Germanus, Columbanus, Severi-

nus, Dionysius enz. Hij is de patroon der hoef- en
goudsmeden.
Gewoonlijk wordt Eligius voorgesteld in bisschoppelijk

ornaat, met attributen aan het smidsvak ontleend :

hamer, tang, hoefijzer of aambeeld. Als edelsmid
draagt hij soms een kelk of bokaal in de hand. Soms is

een afgesneden paardepoot zijn attribuut. Zijn hoedanig-
heid van edelsmid wordt ook nog aangeduid door een
hamer met een klein kroontje erop.

Petrus Christus maakt van de voorstellingvan St. Eloy,

die ringen verkoopt aan een bruidspaar, een genrestuk
(Coll. Lehmann, New York). Hieronymus Francken I

stelt hem predikend voor (Museum, Antwerpen). De
kerken van Lottum (L.) en Horst (L.) bezitten 16de-
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eeuwse beelden van de Heilige als Bisschop, met de

hamer als attribuut. Zie ook afb. 126.

2074.

ELISABETH van HONGARIJE ofvan
THURING£N(ig November)
Elisabeth was de dochter van Koning Andreas II van
Hongarije en van Gertrudis van Andechs-Meran.

Geboren in 1207, kwam zij reeds in 1211 op de Wart-

burg om met haar verloofde, Lodewijk, de zoon van
de landgraaf van Thuringen, te worden opgevoed.

Uit hun in 1221 gesloten huwelijk sproten drie kinderen

.

Haar biechtvader was een Franciscaan, Rodeger, die

haar geheel in Franciscaanse geest leidde. Gedurende

de hongersnood van het jaar 1226 was zij een toonbeeld

van heldhaftige Christelijke naastenliefde. Het volgen-

de jaar stierf haar gemaal en Elisabeth, door haar

zwager Heinrich Raspe van de Wartburg verjaagd,

leefde voortaan in vrijwillige armoede als derde-orde-

linge te Marburg. Zij overleed daar op 27 November
1231. Reeds vier jaren later werd zij heilig verklaard

en maakte men een aanvang met de bouw der S. Elisa-

bethskerk te Marburg, waarheen haar gebeente in 1236

werd overgebracht.

Elisabeth wordt voorgesteld als vorstin met een kroon

op het hoofd en een kan en een brood in de hand. De
Nederlandse kunst laat haar gewoonlijk drie kronen

in de hand dragen, terwijl een bedelaar aan haar voeten

hurkt. In latere tijd is een korfje met rozen haar
gewone attribuut.

Het brood en de kan, evenals de bedelaar, duiden op
haar weldadigheid. De drie kronen gaan terug op een

passus bij Caesarius van Heisterbach : Cum certum

sit tria esse genera, quibus aureola debetur, hoe est,



Elisabeth. Engelmundus

martyres, virgines et prelatos, nullius horum expers
esse voluit. Martyribus aureola debetur propter san-
guinis sui pro Christo effusionem, virginibus voto vel

desiderio propter carnis integritatem, prelatis propter
predicationem. Omnes hos imitari studuit : martyres,
ut dictum est, assidua afflictione

; virgines, voto con-
tinentiae

;
praedicatores, non solum exemplo sanctae

conversationis, immo etiam verbo bonae exhortationis
(Künstle, II, 204 v.). Molanus brengt de drie kronen in

verband met haar uitmunten in de staat van maagd,
echtgenote en weduwe (Molanus-Paquot, 378).

Jan van Eyck plaatst haar met de drievoudige kroon
naast Maria met het goddelijk Kind, tegenover de
H. Barbara. Bij Gerard David draagt zij een kroon op
het hoofd en twee kronen in de hand (1508 ; Museum,
Brugge). De kerk van Venray bezit een i6de-eeuws
beeld van de Heilige, met drie kronen op een boek en
een bedelaar aan haar voeten.

Het korfje met rozen gaat terug op het bekende rozen-

wonder, dat eerst in de i5de-eeuwse levensbeschrijvin-

gen der Heilige te vinden is. Het is een motief, dat
vermoedelijk uit het leven der H. Elisabeth van Portu-
gal is overgenomen. In de Italiaanse kunst is het rozen-

korfje vrijwel steeds Elisabeths attribuut.

2075.

E N G E L M U N D U S (22 Juni)

Engelmundus was een abt der Benedictijnen, die ten

tijde van St. Willibrord als geloofsverkondiger naar
Nederland kwam. Na een werkzaam leven stierf hij

te Velsen aan de koorts en werd aldaar begraven.
Hij deed te Velsen door een wonder een bron ont-

springen.

907



Tiende Boek : De Heiligen en hun attributen

Engelmundus wordt afgebeeld als abt met een boek
in de hand. Aan zijn voeten ontspringt een bron.

2076.

ER ASMUS, SANT’ EL MO (2 Juni)

Erasmus is een legendarische Bisschop van Antiochië,

die zich tijdens de vervolging van Diocletianus in het

gebergte van de Libanon verschool. Op Gods bevel

keerde hij echter naar zijn bisschopsstad terug en,

aldaar gevangen genomen zijnde, doorstond hij een

reeks pijnigingen en martelingen. Hij werd daarop door
engelen naar Illyrië overgebracht, waar hij te Sirmium
om wille van het Geloof wederom velerlei folteringen

te doorstaan had. Doch ook hier werd hij op wonder-
bare wijze, nu door de aartsengel Michaël, uit de kerker

bevrijd en naar Formia in Campanië overgebracht,

waar hij nog zeven jaren lang vol ijver werkzaam was
en in 303 zou gestorven zijn. Zijn relieken worden te

Gaeta vereerd, waarheen zij in de 9de eeuw werden
overgebracht. In de zuidelijke landen is hij de patroon
der zeevaarders. De electrische verschijnselen die men
soms bij onweer aan de spitsen van masten en kerk-

torens waarneemt, heten thans nog St. Elmus-vuur.
Als patroon der zeevaarders en schippers is zijn attri-

buut een windas met het ankertouw. Toen men later

dit attribuut niet meer begreep, meende men, dat

Sant’Elmo zijn martelwerktuig in de hand hield, en

men verhaalde dan van hem, dat hij gefolterd zou zijn,

doordat men zijn ingewanden met een windas uit zijn

lichaam getrokken had. In de late Middeleeuwen wordt
hij daarom ook de patroon tegen ingewandsziekten.

Dirk Bouts schilderde, voor de Leuvense St. Pieter,

de legendarische marteling van de H. Erasmus

;

Poussin deed het, op zeer realistische wijze, voor de
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St. Pieter van Rome. Als Bisschop staat hij in rijk

pontificaal gewaad naast de Moor St. Mauritius op een

paneel van Matthias Grünewald te München (Pina-

kothek).

2077.

EUSTACHIUS (20 September)

Eustachius’ legende komt overeen met die van St. Hu-
bertus. Hij zou zich bekeerd hebben, toen tussen het

gewei van een hert, dat hij als jager achtervolgde, een

kruis verscheen. Hij stierf de marteldood te Rome on-

der Hadrianus. In 1190 kwam een gedeelte zijner relie-

ken naar Parijs.

Hij wordt voorgesteld als jager, neerknielend voor het

hert met het kruis tussen het gewei. Dürer ziet hem
als krijgsman met een standaard, waarop de kop van

het hert met het kruis aangebracht is (Paumgartner-

altaar
;
Pinakothek, München).

Zijn legende komt veelvuldig voor op de glasramen der

Franse kathedralen (Chartres, Auxerre, Le Mans,

Tours, etc.). Een paneel van Pisanello brengt Eusta-

chius’ bekering in beeld (Nat. Gallery, Londen).

2078.

FELIX VAN CANTALICE (18 Mei)

Felix werd geboren in 1515 te Cantalice in Umbrië.

Hij trad als lekebroeder bij de Capucijnen in. Hij ver-

bleef 40 jaren te Rome, waar hij zich bezig hield met

het inzamelen van aalmoezen, en als Broeder Deo Gra-

tias in hoog aanzien stond. Hij overleed in 1587. Hij

werd in 1625 zalig, en in 1712 heilig verklaard.

Felix van Cantalice wordt afgebeeld als Capucijnen-

broeder, met een bedelzak over de schouder en een
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rozenkrans in de hand. Gewoonlijk draagt hij het

Christuskind in de armen.

Hij komt vooral voor in de Spaanse kunst, o. a. bij

Murillo (Museum, Sevilla).

2079.

FELIX VAN VALOIS (20 November)
Hij werd geboren in 1127 en stichtte samen met de

H. Johannes van Matha de Orde der Trinitariërs tot

bevrijding der gevangenen. Hij overleed in 1212 te

Parijs.

De H. Felix wordt afgebeeld met een hert aan zijn zijde,

dat een rood en blauw gekleurd kruis tussen het gewei

draagt. Dit kruis is het embleem zijner orde. Soms
draagt hij een gebroken keten of een vaandel in de

hand.

2080.

FERDINANDUS (30 Mei)

De H. Ferdinand was koning van Leon en Castilië.

Hij werd geboren in 1198 als zoon van Alfons IX.

In 1230 verenigde hij de beide staten tot één rijk. Hij

stichtte de kathedraal van Burgos en de Universiteit

van Salamanca en stierf in 1282. Zijn heiligverklaring

had eerst in 1671 plaats. Zijn hoofdverdienste is het

terugdrijven der Moren.
Ferdinand wordt afgebeeld als koning met het kruis

op de borst of met een Madonnabeeld in de armen.
Ferdinand droeg steeds een ivoren madonnabeeldje bij

zich, wanneer hij tegen de Moren ten strijde trok. Dit

beeldje wordt nog in de schat der Capilla Real te

Sevilla bewaard
; het is een Duits werk uit de 13de

eeuw, waarschijnlijk afkomstig van zijn eerste gemalin
Beatrix van Zwaben (f 1235). Het kruis duidt op zijn



Fidelis van Sigmaringen. Francisca Romana. Franciscus

strijd tegen de Moren, die het karakter van een kruis-

tocht had.

2081.

FIDELIS VAN SIGMARINGEN
(24 April)

Hij werd geboren te Sigmaringen in 1577, was aanvan-

kelijk jurist en werd, na priester te zijn gewijd, Capucijn.

Hij werd in 1622 te Seewis in Graubunden, door de

Calvinisten, naar wie hij was uitgetrokken om te pre-

ken, vermoord. Hij werd heilig verklaard in 1746.

Fidelis wordt afgebeeld als Capucijn, met de palm van

het martelaarschap, een zwaard en een knots.

2082.

FRANCISCA R O M A N A (9 Maart)

Zij werd te Rome geboren in 1384. Tegen haar wil

gehuwd, had zij reeds tijdens het leven van haar echt-

genoot een aantal vrome vrouwen om zich heen ver-

enigd, die zich het lot der vrouwelijke jeugd aantrok-

ken. Nadat zij weduwe geworden was, veranderde zij

deze instelling in de kloostergemeenschap der Oblaten

van Tor de’ Specchi. Zij overleed op 9 Maart 1440.

Zij werd in 1608 heilig verklaard.

Zij wordt afgebeeld als Benedictines met zwart habijt

en witte sluier. Haar Engelbewaarder staat aan haar

zijde.

De Engelbewaarder wordt bij haar afgebeeld, omdat zij

een levendige devotie tot hem koesterde en hem voort-

durend aan haar zijde wist.

2083.

FRANCISCUSVAN ASSISI (4 October)

Franciscus werd in 1182 geboren te Assisi als zoon van
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de lakenkoopman Pietro Bernardoni. Tot aan zijn

twintigste jaar onderscheidde zijn leven zich in niets

van dat zijner makkers. Toen hij eens aan een veldtocht

tegen het nabijgelegen Perugia had deelgenomen, ein-

digde dat avontuur voor hem met gevangenschap en

een ernstige ziekte. Hij kwam tot inkeer, schonk al zijn

bezit aan de armen en trok zich terug uit de wereld.

Eerst leefde hij twee jaar als kluizenaar, doch voelde

zich daarna in 1209 door een hemelse stem geroepen

om met zijn leerlingen te gaan prediken. Hij schreef

kort daarop voor zijn steeds groeiende gemeenschap

een korte levensregel, die door Paus Innocentius III

mondeling werd goedgekeurd. Hij en de zijnen noem-

den zich Fratres Minores, Minderbroeders, en in korte

tijd breidde zich de jonge Orde uit over Italië, Spanje

en Zuid-Frankrijk. Reeds in 1212 had zich de edele

jonkvrouw Clara Scifï uit Assisi bij hem aangesloten.

Ook zij werd de eerstelinge ener nieuwe kloosterge-

meenschap : de Clarissen. Voor hen, die niet het reli-

gieuse leven wilden omhelzen en zich toch de Francis-

caanse idealen wilden eigen maken, stichtte Franciscus

de zgn. Derde Orde. Aan het einde van zijn leven

ontving hij de stigmata. Hij stierf op 3 October 1226.

Twee jaar later werd hij door Gregorius IX, die als

kardinaal Ugolino zijn trouwe medewerker was ge-

weest, heilig verklaard.

Franciscus wordt afgebeeld in het kleed zijner Orde,

met de wondetekenen in handen, voeten en zijde.

Zijn verdere attributen zijn een kruis en een boek.

In de tijd der Barok, als Franciscus bij voorkeur als de

ascetische boeteling wordt voorgesteld, draagt hij een

kruis en een doodshoofd. Daarnaast vinden wij hem
veelvuldig voorgesteld, terwijl hij, met uitgebreide

armen knielend, de stigmata ontvangt, door stralen,
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die uitschieten van Christus’ wonden. Het Lichaam

van Christus is door Serafijnenvleugelen bedekt.

De oudste voorstelling van St. Franciscus, waarschijn-

lijk nog tijdens zijn leven op last van Ugolino uitge-

voerd, is een fresco in de Sacro Speco te Subiaco. Hij

draagt er nog geen nimbus en geen stigmata, en het

bijschrift luidt : FR(ater) Franciscus. Een schilde-

ring in S. Maria degli Angeli bij Assisi dateert van

omstreeks 1270. In de Basiliek van Portiuncula bevindt

zich een beeld door Andrea della Robbia, dat waar-

schijnlijk naar het dodenmasker van de Heilige ver-

vaardigd is. In de Nederlandse kunst der late Middel-

eeuwen is Franciscus meestal staande voorgesteld, met

voor zijn borst opgeheven handen zijn stigmata tonend.

Wij herinneren hier o. m. aan het schilderij door Gerard

David (Museum, Berlijn)
;
het motief is ook in de

sculptuur niet zeldzaam, b. v. een ióde-eeuws beeld in

de kerk te Horst (L.) en een, dat iets ouder is, in de

Collectie Brom te Utrecht. Een beroemde voorstelling

van St. Franciscus in extase ontmoeten wij in de

Spaanse kunst. Het is een beeld door Alonso Cano,

dat zich in de Kathedraal van Toledo bevindt. De
meeste bekende voorstellingen der stigmatisatie zijn

wel de schilderingen van Giotto. In Italië blijft het een

zeer gewild motief. In de Nederlandse kunst noemen

wij een paneel uit de school van Van Eyck en een werk

van Rubens (Wallraf-Richartz, Museum Keulen).

In de letterkunde vinden wij zijn beeld in aandoenlijke

lieflijkheid geschilderd in de Fioretti di San Francesco

en in de Latijnse gedichten van zijn volgeling en tijd-

genoot Thomas van Celano (t 1250), de vermoedelijke

dichter van het Dies irae, o. a. in zijn Sequentia de

stigmatibus S. Francisci. Zie afb. 127.
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2084.

FRANCISCUS BORGIA (io October)

Hertog van Gandia en derde generaal der Jesuieten.

Hij werd geboren op 28 October 1510. Hij trad in 1528
in dienst van Karei V, met wie hij op vriendschap-

pelijke voet stond en die hem in 1539 tot onderkoning

van Catalonië aanstelde, welke waardigheid hij tot

1545 bekleedde. In 1548, na de dood zijner gemalin en

van Keizerin Isabdla, wier opperkamerheer hij was,

werd hij Jesuiet. In 1563 werd hij Generaal der Orde.

Hij overleed in 1572. In 1624 werd hij zalig, in 1671

heilig verklaard.

Een authentiek portret van Franciscus Borgia bestaat

niet, omdat hij zich tijdens zijn leven nimmer liet

schilderen. Hij wordt voorgesteld als Jesuiet, met als

attributen een boek en een doodshoofd met een kroon
of een hertogshoed.

2085.

FRANCISCUS VAN SALES (29 Januari)

Bisschop van Genève en kerkleraar. Hij werd geboren

op het kasteel Sales bij Annecy in 1567. Als jonge

priester trachtte hij de bewroners van de landstreek

Chablais voor de Kerk terug te winnen. Vanaf 1602

was hij Bisschop van Genève. Hij stond hoog in aan-

zien als geestelijk schrijver en predikant. Samen met
Francisca van Chantal stichtte hij de Orde der Visi-

tatie. Hij overleed op 28 December 1622 en werd in

1665 heilig verklaard.

Gewoonlijk voorgesteld naar portretten, in bisschop-

pelijke dracht, zonder mijter, staf of pluviale. Soms
draagt hij als attribuut een doorboord hart met een

doornenkroon omgeven.
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Franciscus van Sales. — Xaverius. Frederik

Dit attribuut duidt op zijn heroieke liefde tot God en
de naaste. Carlo Maratta schilderde hem daarmede
voor de kerk der Oratorianen te Forli.

2086.

FRANCISCUS XAVERIUS (3 December)

Franciscus werd geboren in 1506 op het kasteel Javier
in Navarra. In 1533 sloot hij zich te Parijs bij St. Igna-

tius aan en ontving in 1537 de priesterwijding. In 1541
vertrok hij als pauselijk Legaat naar Indië, begaf zich

in 1549 naar Japan, waar hij de eerste Christenge-

meente stichtte. In 1551 keerde hij naar Goa terug om
het volgende jaar naar China af te reizen om ook daar
het missiewerk te beginnen. Met de kusten van dit

grote rijk in zicht, stierf hij op het eilandje Sancian bij

Kanton. In 1619 werd hij zalig, drie jaar later heilig

verklaard. Pius X stelde hem aan tot patroon der mis-

sionarissen en van de Voortplanting des Geloofs.

Xaverius wordt afgebeeld gekleed in een zwarte toog,

superplie en stola. Gewoonlijk draagt hij een crucifix

in de hand, terwijl een Indiër bij hem neerknielt.

De meeste beroemde voorstelling van Franciscus Xave-
rius is de grote schildering door Rubens, die de Heilige

voorstelt, bij zijn prediking in Indië (Hofmuseum,
Wenen).

2087.

FREDERIK (18 Juli)

Bisschop van Utrecht, die met grote ijver werkte aan
de kerstening van Friesland. Bij de onenigheid van
Lodewijk deVrome met zijn zoons stond hij aan dezijde

der laatsten, en dit was de aanleiding, dat hij in 838
op last van keizerin Judith na het Misoffer aan de voet
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van het altaar gedood werd. Hij was begraven in de

St. Salvator of Oudmunster te Utrecht.

Frederik wordt afgebeeld als bisschop met een zwaard

in de borst.

Aldus komt hij voor op een kopergravure van Abraham
Bloemaert. Zie afb. 128.

Zijn chef-reliquaire, afkomstig uit Utrecht, bevindt

zich in het Rijksmuseum te Amsterdam.

2088.

G A B R I Ë L (24 Maart)

Gabriël, de aartsengel, is de afgezant Gods bij alle

gewichtige gebeurtenissen, die met de Verlossing in

verband staan. In het Oude Verbond voorspelt hij aan

Daniël het juiste ogenblik van ’s Verlossers komst. Aan
Zacharias kondigt hij de komst aan van de voorloper

van de Messias en uiteindelijk is hij de brenger van de

blijde boodschap aan Maria.

Op de oudste monumenten draagt Gabriël een bodestaf

bekroond met een bol of een kruis. Vanaf de 13de eeuw

draagt hij bij de Annunciatie een lelietak, die in de Ita-

liaanse kunst vaak door een olijftak vervangen wordt

(Lippo Memmi, Simone Martini).

In de Nederlandse kunst is hij gewoonlijk een vrouwe-

lijk aandoende figuur met vleugels en liturgische para-

menten : albe, stola en soms de pluviale.

Zo zelden als de aartsengel Gabriël afzonderlijk wordt

afgebeeld, zo veelvuldig komt hij voor op de afbeeldin-

gen van de Annunciatie. Zie afb. 44.

Petrus Abelardus (1079-1142) dicht van hem als volgt

:

Mittit ad Virginem
Non quemvis angelum,

Sed fortitudinem



Gabriël. Gangulphus. Genoveva

Suam, archangelum
Amator hominis.

(In Annunt. B. Mariae Virginis).

2089.

GANGULPHUS (n Mei)

Gangulphus was een krijgsman, gesproten uit een

Bourgondisch geslacht. Hij nam deel aan de oorlogen

van Pepijn de Korte en beschermde de geloofsverkon-

digers. Om de ontrouw zijner echtgenote verliet hij het

Hof en trok zich in de eenzaamheid terug, waar hij

in 760 om zijn deugdzaam leven door boosdoeners

werd omgebracht.

Gangulphus wordt afgebeeld als ridder, met op zijn

schild de afbeelding van Christus’ kruis.

Aldus komt hij voor op een veel geïmiteerde prent van

A. Bloemaert. Gangulphus wordt o. a. vereerd te

Haarlem en in het naar hem genoemde Duitse grens-

stadje Gangelt aan de Limburgse grens.

2090.

GENOVEVA (3 Januari)

Zij werd geboren omstreeks 422 te Nanterre. Zij werd

op 15-jarige leeftijd door de H. Germanus van Nanterre

aan God toegewijd, waarna zij zich geheel en al toe-

legde op werken der naastenliefde. Tijdens de grote

hongersnood van het jaar 512 voorzag zij de inwoners

van Parijs van levensmiddelen en ook wekte zij hen

op tot dappere tegenstand tegen de Hunnen.

Het gewone attribuut van Genoveva is een brandende

kaars. Soms blaast een duiveltje die kaars uit, waarop

een engel haar weer aansteekt.

Dit attribuut berust op een legende uit haar leven.

Toen zij zich ’s nachts eens naar de kerk begaf, woei
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de kaars, die haar dienares droeg uit. Genoveva nam
daarop de kaars in de hand en aanstonds daarop
begon zij vanzelf weer te branden. Hugo van der Goes
schilderde haar in grisaille (Kunsthistorisch Museum,
Wenen). Puvis de Chavannes wijdde in het Pantheon
te Parijs een reeks fresco’s aan haar leven.

2091.

GEORGIUS, JORIS (23 April)

Deze martelaar behoort tot de meest vereerde Heiligen
der Middeleeuwen, hoewel bijna al hetgeen er omtrent
zijn leven verhaald wordt op legenden van latere oor-
sprong berust. Het is echter zeker, dat Georgius een
hooggeplaatst militair was, die tijdens de vervolging
van Diocletianus in Kappadocië de marteldood stierf.

De meest beroemde episode uit St. Joris’ leven, de
strijd met de draak, is geheel legendarisch en werd eerst

in de 11de eeuw in zijn geschiedenis opgenomen. Het
is bovendien een motief, dat ook ten aanzien van an-
dere Heiligen gebezigd wordt ; Menas, Demetrius,
Theodorus, e. a., worden reeds in de vroeg-christelijke

periode als drakendoders voorgesteld. Het bedoelt
vermoedelijk niets anders te zijn, dan een allegorisering
van de strijd tussen goed en kwaad.
De legende van de strijd met de draak luidt aldus :

op zekere dag kwam Georgius, tribuun van Kappadocië,
nabij de stad Silene in de provincie Lybië. Kort bij

deze stad leefde temidden van moerassen een vreselijke

draak, die de bewoners van hun woonplaats trachtten
verwijderd te houden door hem dagelijks twee schapen
tot prooi te geven. Doch toen de schapen schaars
begonnen te worden, gaf men hem in de plaats daarvan
een schaap en een kind, dat door het lot daartoe aan-
gewezen werd. Eindelijk viel het lot ook op een dochter
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des konings. Acht dagen lang talmde de vorst voor hij

zijn kind aan het monster uitleverde, doch eindelijk

moest hij wel voor de aandrang van het volk zwichten.

Wenend begeleidde hij zijn dochter naar het onherberg-

zame oord, waar de draak zich ophield en liet haar

daar achter. Doch Joris ontmoette het schreiende

prinsesje en zij verhaalde hem haar droeve geschiedenis.

Tevens spoorde zij hem aan, zo gauw mogelijk deze

plaats des onheils te verlaten, om ook zelf niet aan

het ondier ten prooi te vallen. Joris echter wilde daar

niet van horen. Hij sprong in het zadel en reed net zo

lang de moerassen rond, tot hij de draak vond, stortte

zich met gevelde lans op het monster en versloeg het.

St. Joris is de patroon der ridders, van Engeland, en in

latere tijd, van de Padvinders-beweging.

Georgius wordt voorgesteld als een jeugdig ridder in

wapenrusting, met lans en zwaard, of met een stan-

daard met een rood kruis versierd. Vaker nog wordt hij

afgebeeld als een ridder te paard, terwijl hij met een

lans de draak doorsteekt. Soms ook ligt de overwonnen
draak aan zijn voeten.

Donatello ziet St. Joris als een jeugdig ridder in wapen-
rusting, steunend op zijn schild (Museo Nazionale,

Florence). Met de gebroken lans in zijn hand en de

gedode draak aan zijn voeten wordt hij afgebeeld door

Mantegna (Venetië). Raffael schildert de eigenlijke

strijd. St. Joris is gezeten op een steigerende schimmel.

Zijn lans ligt in stukken op den grond, maar met zijn

machtig zwaard houwt hij op het wild zich op zijn

achterpoten verheffende monster in (Louvre, Parijs).

Verder wordt hij o. a. voorgesteld door PLsanello (Nat.

Gallery, Londen), Tintoretto (ibidem), en Carpaccio

(Scuola di San Giorgio degli Sciavoni, Venetië).

Volgens Molanus is St. Joris het symbool van de strijd-
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bare Christen, die de H. Kerk, die Koningin, Bruid en

Maagd is, tegen de helse draak verdedigt (Molanus-

Paquot, 278). Zie ook n° 2149 en afb. 132.

2092.

GERLACHUS (5 Januari)

Gerlachus was een ridder, die, toen hij zich nabij

Gulik met zijn vrienden naar een tournooi begaf, het

bericht ontving, dat zijn echtgenote overleden was.

Hij deed daarop afstand van alle wereldse genoegens,

trok als pelgrim naar Rome om er van de Paus verge-

ving van zijn zonden te erlangen en stelde zich daarna

zeven jaren lang in dienst der armen en der pelgrims

te Jerusalem. Daarna woonde hij bij Houthem in het

land van Valkenburg in een holle boom. Op de plek

waar hij begraven werd verrees later het naar hem
genoemde Praemonstratenser nonnenklooster.

Gerlachus wordt afgebeeld als kluizenaar, staande voor

zijn holle boom.
Gerlachus’ leven is in de voormalige kloosterkerk van

Houthem-St. Gerlach voorgesteld op een reeks fresco’s

uit de 18de eeuw. In de kerk te Roggel (L.) bevindt

zich een eveneens i8de-eeuws beeld van de Heilige.

2093.

GERTRUDISVAN HELFT

A

(15 November)
Kloosterzuster uit de Orde van Citeaux, geboren in

1256. Als 5-jarig kind kwam zij in het klooster Helfta,

waar zij onder leiding van Gertrudis van Hackeborn

en van de H. Mechtildis tot het mystieke leven inge-

leid werd. Zij werkte mee aan St. Mechtildis’ Liber spe-

cialis gratiae en schreef zelf een werk getiteld Legatus

divinae pietatis. Haar naam werd eerst in 1678 in

het Romeinse Martyrologium opgenomen.
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Gertrudis van Helfta. — van Nijvel

Gertrndis wordt afgebeeld als abdis, met op haar borst

een geopend hart, waarin het Kind Jesus troont met
op een banderol de woorden : In corde Gertrudis in-

venietis me.

2094.

GERTRUDIS VAN NIJVEL (17 Maart)
Gertrudis werd geboren in 626 als dochter van Pepijn

van Landen en zijn gemalin Itta. Zij versmaadde een

vorstelijk huwelijk, om te leven als bruid des Heren :

zij trad met haar moeder in het door St. Amandus
gestichtte klooster te Nijvel. Op 21-jarige leeftijd werd
zij tot abdis gekozen. Nadat zij tien jaar lang deze

functie bekleed had, wees zij haar nicht Wilfetrudis als

haar opvolgster aan. Zij stierf in 659 op 33-jarige leef-

tijd. Zij wordt aangeroepen tegen ratten- en muizen-
plagen. Tevens is zij de patrones der reizigers. Een
gothisch reliekschrijn der Heilige bevond zich in de
kerk te Nijvel

;
het verbrandde in 1940.

Gertrudis wordt afgebeeld als abdis, terwijl tegen haar
staf ratten en muizen omhoogkruipen. Soms draagt zij

een beker in de hand.
Wanneer men water uit de bron, die in de crypte der

St. Gertrudiskerk te Nijvel ontsprong, op de akkers

uitgoot, heette dat de veldmuizen te verdrijven. Vóór
men op reis toog, dronk men elkander St. Geerte-minne
toe, om een voorspoedige reis en behouden terugkeer

te verkrijgen. Te Nijvel gebruikte men daarvoor de
beker der Heilige, die in de kerk aldaar bewaard werd.

De kerk van Lottum (L.) is in het bezit van twee
vroeg ióde-eeuwse beelden der Heiligen. Bij het ene
kruipen muizen tegen de staf der heilige abdis op. Bij

het andere is een schildje met de afbeelding ener rat

aan haar staf bevestigd.
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2095.

GREGORIUS I, DE GROTE (12 Maart)

Gregorius werd geboren te Rome omstreeks 540 uit het

beroemde en aloude geslacht der Anicii. In 572 werd
hij benoemd tot stadsprefect. Na de dood van zijn

vader trok hij zich uit de wereld terug, stichtte op zijn

bezittingen in Sicilië zes kloosters en veranderde
daarenboven ook zijn voorvaderlijk paleis op de Mons
Caelius in een Benedictijnenklooster, waar hij zelf

intrad. Paus Pelagius zond hem echter kort daarop als

zijn afgezant naar Constantinopel (579-585). Nadat hij

daarna gedurende vijf jaren abt van zijn eigen klooster

geweest was, werd hij tegen zijn wil tot Paus gekozen.

Als zodanig was hij een der grootste figuren op de stoel

van Petrus. Zijn 860 brieven getuigen van zijn univer-

sele belangstelling in de gang van zaken in geheel de

Kerk. Door zijn theologische geschriften oefende hij

een grote invloed uit op de godgeleerde wetenschap der

vroege Middeleeuwen. Hij bracht eenheid in de naar
hem genoemde kerkzang en hervormde de liturgie. Ook
gaf hij de grote stoot aan de bekering van Engeland.
Hij stierf op 11 Maart 604 en werd in de Vatikaanse
Basiliek begraven. Hij is een der vier Westerse of

Latijnse Kerkvaders.

Gregorius wordt voorgesteld als Paus met boek en
kruisstaf, terwijl een duif op zijn schouder zit.

In de levensbeschrijvingen van Gregorius door Paulus
Diaconus en Johannes Diaconus wordt verhaald, dat
de schrijver, aan wie Gregorius zijn werken dicteerde,

herhaalde malen waarnam, dat de H. Geest zich in de
gedaante ener duif op ’s Pausen schouders neerliet en
hem ingaf, hetgeen hij dicteren zou. Aldus wordt hij

reeds voorgesteld op een miniatuur in het Sacramen-
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Gregorius de Grote. — van Nazianze. — van Utrecht

tarium van Ivrea uit de ude eeuw en op de frontaal-

band van een Evangeliarium uit Bamberg (Staats-

bibliothek, München). In het Aartsbisschoppelijk Mu-
seum te Utrecht bevindt zich een houten reliëf uit de
15de eeuw, dat de Heilige docerende weergeeft, met
een groep leerlingen aan zijn voeten. Ontelbare malen
komt hij voor tesamen met de drie overige Kerkvaders.
Voor de zgn. St. Gregorius-mis, zie n° 653-4.

2096.

GREGORIUS VAN NAZIANZE (9 Mei)

Kerkleraar, geboren in 329, overleden 390. Hij bestreed
als Bisschop van Constantinopel het Arianisme. Hij is

een der vier Griekse of Oosterse Kerkvaders.
Gregorius van Nazianze wordt voorgesteld als een
Oosterse Bisschop. Soms, in de kunst der 17de eeuw,
draagt hij het Westerse pontificale ornaat en verjaagt
hij met zijn staf een symbolisch monster, dat wellicht

de ketterij voorstelt.

Met de overige Griekse Kerkvaders staat hij in vrijwel

alle grotere kerken van de Oosterse Ritus afgebeeld in

de hoofdabsis
; met staf en monster komt hij bij

Rubens voor (Museum, Gotha).

2097.

GREGORIUS VAN UTRECHT (25 Aug.)

De H. Gregorius leefde in de 8ste eeuw. Hij was gespro-

ten uit een adellijk Frankisch geslacht, leerde tijdens

zijn studietijd de H. Bonifacius kennen en werd diens

vriend en metgezel. Toen na de dood van St. Bonifacius

het Bisdom Utrecht afhankelijk werd van Keulen
werd Gregorius aan het hoofd van de Domschool en
van het Bisdom geplaatst. De bisschoppelijke wijding

ontving hij echter niet.
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Gregorius wordt afgebeeld in bisschoppelijk ornaat met

het Evangelieboek in de hand. Hij schenkt een aalmoes

aan een bedelaar, die aan zijn voeten zit.

De oudste afbeelding van St. Gregorius komt voor op

een nde-eeuwse miniatuur in het Evangeliarium der

abdijkerk van Susteren (L.). Een abdis draagt het boek

aan de HH. Gregorius en Albricus op, die beide in

bisschoppelijk ornaat, doch nog zonder mijter zijn

voorgesteld. De bedelaar komt o. a. voor op een prent

van A. Bloemaert, die veel nagevolgd is.

2098.

GODELIEVE (6 Juli)

Godelieve, gehuwd met Bertulphus, een edelman te

Gistel, werd op last van haar misdadige echtgenoot in

het jaar 1070 geworgd.

Godelieve wordt afgebeeld met een doek om de hals

en met vier kronen in de hand.

De doek om haar hals herinnert aan de doek, waarmede
zij geworgd werd, de vier kronen aan haar verdiensten

als maagd, echtgenote, verstotene en martelares.

2099.

GUDULA (8 Januari)

Zij werd geboren in het midden der 7de eeuw uit een

voornaam geslacht in Brabant. Zij was het petekind

van de H. Gertrudis van Nijvel, door wie zij opgevoed
werd en in wier klooster zij tot aan het overlijden der

heilige abdis verbleef. Zij keerde daarna naar haar
vaderlijk huis terug. Zij stierf in 712. In 1047 werd
haar gebeente overgebracht naar Brussel, waar zij

bijgezet werd in de hoofdkerk van de H. Michael, die

later tevens aan Gudula werd toegewijd. Zij is de pa-

trones der stad Brussel.
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Gudula. Gummarus

Gudula draagt als attribuut een lantaarn in de hand,

die een duiveltje tracht uit te blazen.

Tijdens een nachtelijke gang naar de kerk blies de

duivel haar lantaarn uit, die echter op haar gebed

opnieuw begon te branden. (Vergelijk de legende en

het attribuut der H. Genoveva, n° 2090). Aldus komt
zij veelvuldig voor in de Zuid-Nederlandse houtsculp-

tuur der 15de en 16de eeuw. Als patrones ener dona-

trice komt zij voor op een altaarvleugel van Joost van
Kleef (Pinakothek, München). Gerard David geeft haar

een kaars in plaats van een lantaarn in de hand (ibid.).

In de I7de-eeuwse grafiek behoudt Gudula haar mid-

deleeuws attribuut, maar een engel staat naast haar,

om het door de duivel gedoofde licht weer te ontsteken.

Stalpart van de Wiele geeft een symbolische verklaring

aan deze legende : de bijstand van het hemelse licht

in de strijd van de Christene maagd tijdens de duister-

nissen der bekoringen (Gulde-Jaers Feestdagen, 56).

2100.

GUMMARUS (ii October)

De H. Gummarus werd in het begin der 8ste eeuw in de

nabijheid van Lier geboren en verbleef enige tijd aan

het hof van Pepijn III, waar hij in de echt trad met
Gwinmaria. Hij diende zijn koning acht jaren lang en

maakte verscheidene krijgstochten mede. Daarna trok

hij zich uit de wereld terug, zonder daarom de plichten

van zijn staat te verwaarlozen. Zijn heilig leven werd
door talrijke wonderen verheerlijkt. Zo hielp hij zijn

van dorst versmachtende maaiers door een bron te

doen ontspringen. Een legende verhaalt, hoe hij een

tegen de wil van de eigenaar omgehakte boom weer tot

nieuw leven zou gewekt hebben.

Gummarus wordt voorgesteld als krijgsoverste. Aan
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zijn voet ontspringt een bron. Soms staat achter hem
een boomstam.
De genoemde attributen zijn aan de bovenaangehaalde
legenden ontleend. Artus Quellinus de Oude stelt hem
zonder enig attribuut voor in een romeinse wapen-
rusting, waarover hij een hermelijnen mantel draagt

(St. Gummaruskerk, Lier).

2101.

HADELINUS (3 Februari)

Hij was een leerling van St. Remaclus en was later

diens helper bij het bestuur van het Bisdom Maastricht.

Ook stichtte hij het klooster Celles bij Dinant. Hij

stierf in 690. Zijn leven werd beschreven door bisschop

Notger van Luik (omstreeks 1000).

Hadelinus wordt voorgesteld als monnik, met een
kerkmodel als attribuut.

Zijn gebeente wordt bewaard te Visé en bevindt zich

in een reliekschrijn uit de school van Godefroid de
Claire (12de eeuw).

2102.

HAR LI ND IS, HERLINDIS(22 Maart
Zij was de eerste abdis van het klooster Aldeneyck
bij Maeseyck, dat zij uit eigen middelen gesticht had.

Zij is een zuster van de H. Relindis of Renildis, die met
haar in hetzelfde klooster verbleef. Zij stierf op 12 Oc-
tober 745.

Zij wordt afgebeeld als abdis, met een boek en een
schrijfveer in de hand.
Haar relieken berusten in de parochiekerk van Maes-
eyck, waar ook een Evangeliarium bewaard wordt, dat
door de beide heilige gezusters zou geschreven zijn.

Het is het oudste manuscript van België.
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Harlindis. Helena. Henricus

2103.

HELEN A (18 Augustus)

Helena werd omstreeks 255 geboren. Omstreeks 275
huwde zij te Drepanum in Bithynië met de Caesar

Constantius Chlorus. Uit dit huwelijk werd Constantijn

geboren. Door haar ; emaal om politieke redenen ver-

stoten, werd zij, nadat haar zoon keizer geworden was,

tot Augusta benoemd en in ere hersteld. Onder zijn

invloed nam ook zij in 313 het Christelijk Geloof aan.

Zij muntte uit door werken van naastenliefde en door
vroomheid en liet talrijke kerken bouwen, o. a. te Rome,
te Trier en te Jerusalem. In 324 zou zij aldaar het

kruis Christi en de nagels teruggevonden hebben. Zij

overleed omstreeks 330. In de 9de eeuw werden haar
relieken overgebracht naar Hautvillers in het bisdom
Reims.

Helena wordt afgebeeld als keizerin, met het kruis als

attribuut.

Aldus komt zij o. a. voor op een paneel van Enge-
brechtsen (Pinakothck, München). Ook een zilveren

reliekenbeeldje uit 1518 in de schat der O. L. Vrouwe-
kerk te Tongeren heeft dit voorkomen.

2104.

HENRICUS (15 Juli)

Keizer Hendrik II, geboren in 973, overleed, na een

22-jarige regering, op 13 Juli 1041. Toen zijn huwelijk

met Kunigunde kinderloos bleef, besteedde hij zijn

goederen grotendeels ten bate van het door hem ge-

stichtte Bisdom Bamberg. Hij bouwde de Dom van
Bamberg en meerdere kerken en kloosters aldaar en
elders. Hij werd in de Dom van Bamberg begraven en
in 1146 met zijn gemalin heilig verklaard.

Hij wordt afgebeeld als Keizer met de kroon op het
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hoofd en de scepter of het zwaard in de hand. Als

attribuut draagt hij een kerkmodel.

Stenen beelden van omstreeks 1237 aan de Adams-

pforte van de Dom te Bamberg stellen Henricus en

Kunigunde voor. Hier draagt echter Kunigunde het

kerkmodel en Henricus de rijksappel.

2105.

HERMAN JOSEPH (7 April)

Hij werd in 1150 te Keulen geboren en trad op 12-ja-

rige leeftijd in het Praemonstratenserklooster Stein-

feld in de Eifel, waar hij eerst met het toezicht over de

refter belast werd en later het ambt van sacrista

uitoefende. Hij was een groot vereerder van het H. Sa-

crament en van de H. Maagd. Hij stierf in 1241.

Herman Joseph wordt voorgesteld in het witte habijt

zijner Orde. Aan zijn gordel draagt hij een schedemes,

in de hand een kelk.

Deze beide attributen duiden op de bedieningen, die hij

achtereenvolgens in het klooster uitoefende. Van
Dyck schilderde de verschijning van de H. Maagd aan

Herman Joseph (Hofmuseum, Wenen). De kerk te

Roggel (L.) bezit een i8de-eeuws beeld van de Heilige.

2106.

H I E R O N Y M U S (30 September)

Hieronymus werd omstreeks 340 te Stridon in Dal-

matië uit Christen ouders geboren. Hij studeerde eerst

te Rome, vervolgens te Trier en te Aquileja. In 373
reisde hij naar het H. Land en leefde daarna tot 379
als kluizenaar in de woestijn van Chalcis ten Oosten

van Antiochië. In 379 werd hij priester gewijd. Hij begaf

zich drie jaar later naar Rome op uitnodiging van

Paus Damasus, w'iens raadsman en secretaris hij tot

928



Hieronymus

aan diens dood bleef. In 385 reisde hij wederom naar

Palestina en naar Egypte en vestigde zich tenslotte te

Bethlehem, waar hij een klooster en een school stichtte.

Daar hield hij zich tot aan zijn dood in 420 met de

vertaling der H. Schrift en met godgeleeide studiën

bezig. Zijn intieme betrekking tot Paus Damasus was

de oorzaak, dat men hem in de Middeleeuwen voor

kardinaal aanzag en hem ook als zodanig afbeeldde.

Hij is een der vier Westerse of Latijnse Kerkvaders.

Hieronymus wordt voornamelijk op drie verschillende

wijzen afgebeeld :

1) Als kardinaal en kerkleraar ;

2) als exegeet en vertaler der H. Schrift

;

3) als boeteling.

In alle drie de gevallen is de leeuw en de kardinaals-

hoed zijn attribuut. Als boeteling houdt hij bovendien

een doodshoofd in de hand, of hij slaat zich met een

in de vuist geklemde steen op de borst.

De leeuw is ontleend aan een legende, die reeds vroeg-

tijdig in zijn Vita voorkomt, doch die vermoedelijk

aan het leven van de H. Abt Gerasimus ontleend is.

Eens zou een hinkende leeuw het klooster binnenge-

vlucht zijn en de Heilige zijn aan de doornen ge-

wonde voorpoot voorgehouden hebben. De Heilige

verzorgde de verwonding van de leeuw, die daarop als

een trouw huisdier in het klooster bleef wonen. Hiero-

nymus zou in de woestijn boete gedaan hebben, door

zichzelf met een steen op de borst te slaan.

Als kardinaal en kerkleraar werd Hieronymus voor-

gesteld door Orcagna in de Strozzi-kapel van S. Maria

Novella te Florence en door Jacob Cornelisz (Hof-

museum, Wenen).

Als bijbelvertaler is zijn voorstelling verwant aan

die der evangelisten, zoals die schrijvend aan een
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lessenaar op vroeg-middeleeuwse miniaturen veelvul-

dig voorkomen. « Hieronymus im Gehaus », gezeten in

een studeervertrek, omgeven door boeken en geschrif-

ten, wordt in de humanistische 16de eeuw een actuele

genre-voorstelling. Hij komt als zodanig voor o. a. bij

Dürer, bij Palma Vecchio (Nat. Gallery, Londen) en

Antonello da Messina (Ibid.). Een der meest beroemde
onder de vele voorstellingen van Hieronymus als boe-

teling, is het onvoltooide paneel van Leonardo da
Vinei (Vaticaan, Rome). Vanuit Italië komt het motief

aan het einde der Middeleeuwen naar de Nederlandse

kunst over. Wij beelden hierbij een paneel uit de school

van Lambert Lombard af, dat verwantschap vertoont

met een soortgelijk gegeven door Botticini, in de Lon-
dense National Gallery. Zie afb. 130 ;

zie ook afb. 129.

Joost van Kleef combineert de beide laatste gegevens

en plaatst Hieronymus met ontblote borst en met de

steen en het doodshoofd in zijn studeervertrek. Van dit

paneel bestaan talrijke replieken. Het Utrechtse Aarts-

bisschoppelijke Museum bezit er een.

2107.

HIPPOLYTUS (13 Augustus)
Hippolytus was een Romeins officier, die de leger-

afdeling commandeerde, die de H. Laurentius tijdens

zijn gevangenschap bewaakte. Door diens standvastig-

heid kwam Hippolytus tot inkeer en werd Christen.

Ook hij werd daarop voor het gerecht gevoerd en

gedood, doordat men hem achter een wild paard bond
en hem aldus voort liet slepen.

Hippolytus wordt voorgesteld als een krijgsman met
een lans en een palmtak. Soms draagt hij een koord
als attribuut. Ook beeldt men hem wel af als ruiter

te paard.
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Hippolytus, Homobonus, Hubertus

Koord en paard duiden op zijn marteling.

De oudste voorstelling van St. Hippolytus komt voor

op een mozaiek van de Triomfboog van S. Lorenzo

fuori le Mura te Rome. Dirk Bouts beeldde zijn marte-

ling af op een paneel in de Brugse St. Salvator. De
Heilige wordt daar echter door vier paarden uiteen-

gerukt.

2108.

HOMOBONUS (13 November)
Homobonus was koopman te Cremona en stierf in

1197. Hij was het voorbeeld van een voortreffelijk

huisvader en een eerlijk koopman, die zich bovendien

het lot van armen en zieken aantrok. Reeds in 1199

werd hij heilig verklaard. Hij is de patroon der koop-

lieden en der kleermakers.

Homobonus wordt voorgesteld in burgerkledij, met
een aalmoezentas en een geldstuk in de hand. Armen
en kreupelen hurken aan zijn voeten.

Aldus komt hij voor op een glaspaneel uit 1508 in het

Historisch Museum te Basel.

De St. Leendertskerk te Zoutleeuw bezit een beeld

van de H. Homobonus, die daar door ellemaat en

schaar is gekenmerkt als patroon der snijders. Het

beeld dateert uit het eerste kwart der 16de eeuw.

2109.

HUBERTUS (3 November)
De H. Hubertus, de eerste Bisschop van Luik, geboren

uit een adellijk geslacht, was aanvankelijk aan het hof

van Pepijn van Herstal, waar hij een werelds leven

leidde. Op jacht zijnde, zag hij een kruis tussen het

gewei van een hert, dat hij vervolgde. Hierop bekeerde

hij zich en werd een volgeling van de H. Lambertus,
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Bisschop van Maastricht, wiens opvolger hij in 708
werd. Hij bracht het gebeente van zijn heilige voorgan-

ger naar Luik over en verplaatste ook de bisschops-

zetel daarheen. Hij overleed in 727. Zijn relieken werden

in de 9de eeuw overgebracht naar St. Hubert in de

Ardennen. Hij is de patroon der jagers en wordt aan-

geroepen tegen de hondsdolheid.

Hubertus wordt gewoonlijk afgebeeld, terwijl hij als

jager neerknielt voor het hert met het wonderbare

kruis. Wordt hij als Bisschop voorgesteld, dan draagt

hij een gesloten boek, waarop een klein hertje zit met
het kruis tussen het gewei. Ook komt hij voor met een

jachthoorn of met een sleutel.

Als jager vinden wij hem b. v. op een kopergravure van
Dürer. Als bisschop met het hertje op het boek op een

paneel van de Meester van Werden (Nat. Gallery,

Londen) en op een altaarvleugel door Stephan Lochner
(Pinakothek, München). De jachthoorn duidt hem aan

als patroon der jagers. Hij draagt een sleutel, omdat
hij, evenals de H. Servatius, vanuit de Hemel een sleu-

tel zou hebben ontvangen.

Een houten beeld van omstreeks 1700 in de kerk te

Well (L.) geeft de Heilige weer, neerknielend voor het

hert met het kruis. Een beeld in de kerk van Veltum
(L.) van het einde der 17de eeuw karakteriseert hem
als patroon der jagers. Naast hem staat een hond en

zijn attributen zijn een hoorn en ... een jachtgeweer.

2110.

HYACINTHUS (16 Augustus)

Hyacinthus werd aan het einde der 12de eeuw geboren

uit het adellijke Poolse geslacht Odrowac. Na het vol-

tooien zijner studiën, o. a. te Bologna en te Parijs, werd
hij kanunnik in Sandomir, maar in 1218 trad hij te
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Hyacinthus, Ignatius van Loyola

Rome, waar hij als begeleider van Bisschop Ivo van
Krakau verbleef, in de kort te voren gestichte Orde
der Dominicanen. Hij stichtte vele kloosters, en werkte

van 1224 tot 1236 onder de Polen, de Russen, de

Tartaren en de Pruisen. Later was hij prior te Kiev.

Hij overleed te Krakau op 15 Augustus 1257. Hij werd
in 1594 heilig verklaard.

Hyacinthus wordt voorgesteld in Dominicaans habijt,

met de ciborie in de ene, een Mariabeeld in de andere

hand.

Toen de Tartaren Kiev belegerden, wandelde de Heilige

met de ciborie en de miraculeuze Maria-beeltenis in de

hand, ongehinderd door de vijandelijke linies en droog-

voets over de gezwollen en brede Dnjepr.

Een i8de-eeuws schilderij met voorstelling van de

H. Hyacinthus bevindt zich in de St. Laurentiuskerk

te Spaubeek (L.).

2111 .

IGNATIUS VAN LOYOLA (31 Juli)

Ignatius werd in 1491 of 1493 geboren op het kasteel

Loyola bij Azpeitia in de provincie Guipuzcoa, als

jongste zoon van Beltran Yanez de Onez y Loyola.

Hij trad in de krijgsdienst en leidde een werelds leven.

Bij de belegering van Pampeluna werd hij zwaar
gewond en toen hij daarna op zijn ziekbed het leven

van Jesus en de legenden der Heiligen gelezen had,

greep er een ommekeer in hem plaats. Hij trok zich in

de eenzaamheid van Manresa terug en schreef er zijn

geestelijke oefeningen. Hij nam zich voor nog slechts

de meerdere eer van God na te streven en met dit doel

een religieus genootschap te stichten. Eerst ondernam
hij een reis naar het H. Land, studeerde vervolgens in

Barcelona, Alcala en Salamanca, en ten slotte van
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1528-1535 te Parijs. In 1537 werd hij priester gewijd,

drie jaar later bekrachtigde Paus Paulus III de door

hem gestichte Compagnie van Jesus, Societas Jesu,

aan wier hoofd hij tot aan zijn dood in 1556 stond.

In 1609 werd hij zalig, en in 1622 heilig verklaard.

Ignatius wordt afgebeeld in het zwarte kleed zijner

orde ofwel in misgewaad, met het embleem der Orde,

I H S, op de borst of in een aureool boven zijn hoofd.

Gewoonlijk draagt hij bovendien het boek der Consti-

tuties zijner Orde in de hand. Zijn gelaatstrekken gaan
terug op het bekende portret door de Spaanse schilder

Alonso Coello (1531-1588).

De verheerlijking van St. Ignatius werd door pater

Andrea Pozzi S. J. op het gewelf van S. Ignazio te

Rome voorgesteld. Rubens beeldde hem af als wonder-

doener en overwinnaar der dwalingen (Hofmuseum,
Wenen). Een marmeren beeld door Artus Quellinus

bevindt zich in het Rijksmuseum. Zie ook afb. 131.

2112.

IVO (27 October)

Geboren in 1253 te Kermartin (Bretagne) en overleden

op 19 Mei 1303. Hij studeerde in de rechten te Parijs

en te Orléans, werd advocaat en benutte zijn kunde
ten bate van armen en wezen. Later werd hij priester

en achtereenvolgens officiaal der Bisdommen Rennes
en Tréguier, terwijl hij tevens de zielzorg onder het

gewone volk uitoefende. Hij werd heilig verklaard

in 1347. Hij is de patroon der juristen.

Als patroon der juristen wordt hij afgebeeld met toga

en baret. Ook werd hij geschilderd door Rubens (Leu-

ven). Over hem bestaat een oud rijmpje, dat weinig

vleiend lijkt voor de middeleeuwse juristenstand :
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Ivo, Jacobus Maior

Advocatus et non iatro :

Res miranda populo !

(Een advocaat en toch geen schurk ! Iedereen staat ervan

te kijken !)

2113.

JACOBUS MAIOR, JACOBUS DE
MEERDERE (25 Juli)

Een der twaalf Apostelen, zoon van de visser Zebedeus

en van Salome, oudere broeder van de Evangelist

Johannes. Hij behoort met hem en Petrus tot de meest

bevoorrechten onder de Apostelen. Na de Hemelvaart

van Christus verkondigde hij het Evangelie in Jeru-

salem en Samaria. Omstreeks het Paasfeest van het

jaar 44 werd hij op last van Herodes Agrippa I ont-

hoofd. Zijn gebeente zou later naar Spanje zijn over-

gebracht en wordt daar sinds de gde eeuw in Santiago

di Compostella vereerd. Zijn graf was naast Rome en

Jerusalem de beroemdste bedevaartplaats der Middel-

eeuwen.

St. Jacobus wordt afgebeeld als pelgrim, met lange

mantel, breedgerande hoed, staf, reistas en drinkfles.

Aan de hoed en op de borst draagt hij de pelgrims-

schelp. Aanvankelijk voert hij nog wel eens een zwaard

als attribuut. Vanaf het begin der 14de eeuw wordt

het zwaard vrijwel steeds vervangen door de pelgrims-

staf. Deze wordt dan zijn eigenlijke attribuut en het

voorwerp van bijzondere verering, omdat volgens de

legende Christus zelf hem de pelgrimsstaf zou hebben

overgereikt.

Het uiterlijk der pelgrims naar Santiago di Compostella

ging dus merkwaardigerwijze over op hun patroon.

Met het zwaard als attribuut komt Jacobus voor aan

de I3de-eeuwse portieken te Chartres, Amiens en
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Reims. Als pelgrim uitgedost treft men hem aan in de
kerken van Venraai (iódeeeuw) en Velden (17de eeuw).

De St. Jacobus-schelpen waren als het ware het in-

signe der pelgrims, die terugkeerden van Santiago.

Het waren grote, regelmatig gevormde schelpen, die

de pelgrims vonden op het Gallicische strand. Zij, die

deze schelpen droegen, kregen daardoor als pelgrims

onder de bescherming van Santiago een geheiligd ka-

rakter van onschendbaarheid. Zie afb. in.

2114.

JACOBUS MINOR, JA COBUS DE
MINDERE (i Mei)

Een der twaalf Apostelen, een zoon van Alphaeus en

van Maria van Cleophas, schrijver van de naar hem
genoemde brief. Na de dood van Jacobus Maior wordt
hij het hoofd van de gemeente der Jodenchristenen te

Jerusalem. Tijdens het Paasfeest van het jaar 62 of 63,

terwijl de Romeinse procurator afwezig was, werd hij

op aanstichten van de Hogepriester Annas gestenigd.

Daar hij nog niet direct dood was, werd hij met een

knuppel of een vollersstang doodgeslagen.

Jacobus Minor heeft in de middeleeuwse kunst steeds

een sterke gelijkenis met Christus. Zijn attribuut is een
knuppel of een vollersstang.

De gelijkenis met Christus is een gevolg van het feit,

dat hij, evenals zijn broeder Judas Thaddeus, tot de
« broeders des Heren » behoort. Cfr. de volgende pas-

sage uit een brief, toegeschreven aan Ignatius van
Antiochië, aangehaald door Molanus-Paquot, p. 283 :

Similiter et illum venerabilem Jacobum, qui cognomi-
natur Justus, quem referunt Christo Jesu simillimum
facie et vita, et modo conversationis, ac si ejusdem
uteri frater esset gemellus. Quem, dicunt, si videro,
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Jacobus Minor, Januarius, Jeroen

video ipsum Jesum secundum omnia corporis sui line-

amenta.

Aan de portieken der Franse kathedralen der 13de en

14de eeuw heeft hij steeds de knuppel als attribuut.

2115.

JANUARIUS, GENNARO (19 September)

San Gennaro is de patroon van Napels. Hij was een

Bisschop van Beneventum, die tijdens de vervolging

van Diocletiaan naar Napels kwam, om daar zijn broe-

ders in het Geloof tot standvastigheid aan te sporen ;

hij werd echter zelf gegrepen en met zes gezellen te

Puteoli onthoofd. Zijn relieken worden te Napels be-

waard en zijn beroemd om het telken jare vloeibaar

worden van het bloed.

Januarius wordt voorgesteld als Bisschop, met een

boek in de hand, waarop de beide bloedampullen staan.

Aan zijn voeten slaan vlammen omhoog.
De vlammen herinneren eraan, dat hij te Napels ver-

eerd wordt als beschermer tegen de uitbarstingen van

de Vesuvius.

2116.

JEROEN, HIERON (17 Augustus)

Jeroen was de telg van een edel geslacht uit Schotland,

de enige zoon van zijn ouders. Hij werd priester en

vertrok als missionaris naar West-Frieslar.d. Hij werd

door de Noormannen gevangen genomen, gefolterd en

eindelijk met het zwaard gedood. Hij stierf in het

jaar 856. Hij wordt vereerd te Noordwijk, waar hij

gedood werd en waar zijn relieken berusten. Hij werd

oudtijds zeer vereerd als patroon van verloren zaken.

Jeroen wordt voorgesteld in priesterlijk gewaad, met

een zwaard en een valk in de hand.
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Het zwaard duidt op zijn dood, de valk op zijn edele

afkomst. Aldus vinden wij hem voorgesteld op een

Nederlands schilderij van omstreeks 1530 te Berlijn.

2117.

JODOCUS, JOOST (13 December)

Jodocus was een telg uit een Keltisch-Bretons vorsten-

huis. Hij deed afstand van zijn rechten, pelgrimeerde

naar Rome en leefde daarna als kluizenaar op de

plaats van het latere klooster St. Josse-sur-Mer. Hij

overleed in 669. Hij is de patroon van de oogst, de

veldvruchten en het vee. Tevens is hij de beschermer

der pelgrims.

Jodocus wordt afgebeeld als pelgrim, met een kroon

aan zijn voeten.

Aldus komt Jiij voor op een wandschildering uit 1466

in St. Maria im Kapitol te Keulen.

2118.

JOHANNES AGNUS (25 Juli)

Bisschop van Maastricht, overleden in 646. Hem zou

op wonderbare wijze zijn uitverkiezing tot Bisschop

zijn medegedeeld. Hij stak namelijk zijn stok in de

grond, deze schoot wortel en tak en bracht vruchten

voort.

Johannes Agnus wordt afgebeeld als Bisschop, met als

attribuut een tak met bloemen en vruchten. Een lam

duidt op zijn naam.

2119.

JOHANNES BAPTIST A, JOHANNES
DE DOPER (24 Juni)

Johannes de Doper, de voorloper van Christus, was een

zoon van de priester Zacharias en van Elisabeth. Op on-
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Johannes Baptista

geveer 30-jarige leeftijd trad hij in de woestijn van het

Jordaan-dal als boeteprediker op en doopte hen, die

hem aanhoorden. Ook Christus liet zich door Johannes

dopen en deze noemde Hem het Lam Gods, dat de

zonden der wereld wegneemt. Toen hij het waagde de

zondige verhouding van Herodes Antipas met Hero-

dias te laken, werd hij gevangen genomen. Herodias

wist met list te bewerken, dat hij kort daarop ont-

hoofd werd.

Johannes de Doper wordt voorgesteld als de asceet

en boeteprediker, gehuld in een kemelharen kleed.

Gewoonlijk draagt hij een kruisstaf, waaraan een

banderol met de woorden : Ecce Agnus Dei
;
of hij

wijst op het Lam Gods, dat hij op de arm draagt. Ook

komt hij voor als jongeling of als kind en draagt dan

steeds het kruisvaantje.

Johannes de Doper is een zeer geliefde figuur in de

Italiaanse kunst, waar hij vrijwel steeds als jongeling

met het kruisvaantje wordt afgebeeld. Wij herinneren

aan de werken van Donatello, Leonardo da Vinei,

Ghiberti, Benedetto da Majano, Raffael en vele

anderen.

Vooral in de Duitse kunst komt hij veelvuldig voor,

terwijl hij met beide handen een discus voor de borst

houdt, waarop het Lam Gods afgebeeld staat. Overi-

gens wordt hij op deze wijze reeds voorgesteld aan de

Cathedra van Maxentius.

Van Eyck hult hem op de buitenzijde der Gentse

polyptiek in een ampel gedrapeerde mantel. Hij wijst

op het goddelijke Lam, dat hij op de arm draagt. Ver-

der komt hij voor bij Geertgen tot St. Jans (Berlijn),

Gerard David (Museum, Brugge), Mending (Nat. Gal-

lery, Londen), de Meester van Flémalle (Prado, Madrid),

Dirk Bouts (Pinakothek, München).
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De naakte St. Johannes Baptist van Rodin sluit waar-
dig aan bij de werken der grote beeldhouwers van de
Renaissance. Zie ook afb. 133.

Het zij ons vergund ten slotte hier enkele versregels

aan te halen van de I3de-eeuwse dichter Guy de
Basoches uit diens hymne De Natali S. Johannis
Baptistae :

...lux solem praecessisti,

odor florem praevenisti.

Gij gingt gelijk de glans aan de Zon vooraf, gelijk de
geur aan de bloem.

2120.

JOHANNESBERCHMANS(26 November)

Johannes Berchmans werd in 1599 te Diest uit vrome
burgerouders geboren. In 1616 trad hij te Mechelen in

de Sociëteit van Jesus en stierf in 1621 te Rome.
Hij werd in 1888 door Paus Leo XIII heilig verklaard.
Hij wordt afgebeeld als Jesuiet met een kruisbeeld,

het regelboek en zijn rozenkrans in de hand.
Van zijn kruisbeeld, regelboek en rozenkrans getuigde
de Heilige : Haec tria mihi carissima, cum his libenter

moriar. Deze drie zaken zijn mijn dierbaarste bezit :

daarmede zal ik gaarne sterven.

2121.

JOHANNESCHRYSOSTOMUS
(27 Januari)
Johannes, om zijn welsprekendheid Chrysostomus,
Guldenmond, genoemd, is een der vier Griekse Kerk-
vaders. Hij werd omstreeks 354 te Antiochië geboren.
Hij werd door de rhetor Libanius onderwezen. In 372
ontving hij het Doopsel en in 386 werd hij priester

gewijd
;
hij vervulde het predikambt in de patriarchale
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Johannes Chrysostomus, — a Cruce

kerk van Antiochië, tot hij in 397 Patriarch van

Constantinopel werd. Op aanstichten van Keizerin

Theodora, die hem vijandig gezind was, werd hij in 403

afgezet en verbannen. Op 14 October 407 stierf hij te

Komana in Pontus. Zijn relieken werden in 438

plechtig naar Constantinopel teruggebracht.

Johannes Chrysostomus wordt voorgesteld gekleed in

de pontificale sakkos, met een boekrol in de hand.

Aldus komt hij o. a. voor op een der mozaieken van

S. Marco te Venetië. Een prent van L. Gauthier uit

1613 gaat op een Byzantijnse voorstelling terug.

2122.

JOHANNES A CRUCE (24 November)

Kerkleraar en beroemd mysticus der Carmelietenorde.

Hij werd geboren in 1542 nabij Avila en nam in 1563

het kloosterkleed aan. Hij stond de H. Theresia bij in

het hervormingswerk der Orde. Hij overleed op

14 December 1591 en werd in 1726 door Benedictus

XIII heilig verklaard.

Hij wordt afgebeeld in het kleed zijner Orde, geknield

voor een crucifix, waarbij lelietakken liggen. Soms ook

met het crucifix in de armen, terwijl hij er in vervoering

op neerziet, of met een boek, waarop de woorden

« Pati et contemni » te lezen staan. Een zinvol attri-

buut, dat een enkele maal voorkomt, is een arend met

een pen in zijn snavel.

Pati et contemni, lijden en veracht worden, was het

loon, dat hij hier op aarde voor zijn arbeid in de

dienst van Christus hoopte te verkrijgen. De arend

duidt erop, dat de Heilige zich in zijn geschriften ten

hemel verhief, gelijk de adelaar dat doet op zijn

vlerken.

Een beroemde prent van de Luikenaar Gilles Demar-
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teau (1729-1776) verbeeldt de Heilige in verrukking

neerziende op een kruis zonder corpus. M. v. Feuerstein

(1856-1931) geeft hem schrijvende weer, met het cruci-

fix in de hand.

2123.

JOHANNES DE DEO (8 Maart)

Hij werd geboren in 1495 te Montemor o Novo bij

Evora in Portugal. Op jeugdige leeftijd ontvluchtte

hij het vaderlijk huis en was later soldenier in het leger

van Karei V en dienaar van een verbannen edelman,

die in Noord-Afrika verbleef. In 1538 is hij te Granada,

en wordt er bekeerd door een preek van de Gelukzalige

Johannes van Avila. Hij leidt vervolgens een leven van
strenge boete en zelfopofferende naastenliefde en sticht

in 1540 de Orde der naar hem genoemde Broeders, die

zich aan ziekenverpleging wijden. Hij stierf in 1550

en werd in 1630 zalig, in 1690 heilig verklaard.

Hij wordt afgebeeld in het kleed zijner Orde. Als attri-

buut draagt hij een granaatappel met een kruisje er-

boven.

De granaatappel duidt op zijn werkzaamheid te Grana-

da.

2124.

JOHANNES DE EVANGELIST
Johannes was een zoon van Zebedeus en Salome en de

jongere broeder van Jacobus Major. Als Christus’

meest beminde leerling rustte hij aan de borst van de
Meester tijdens het Laatste Avondmaal. Vanaf het

kruis schonk Jesus hem Maria tot moeder. Hij werkte
na ’s Heren Hemelvaart met Petrus in Samaria en

Jerusalem. Later zou hij naar Klein-Azië gegaan zijn,

om vanuit Ephese de omliggende Christen-gemeenten
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Johannes de Evangelist

te leiden. Verder zou hij onder Domitianus te Rome,
ante Portam Latinam, in kokende olie gemarteld en

vervolgens naar het eiland Patmos verbannen zijn,

waar hij zijn Openbaring schreef. Onder Nerva keerde

hij naar Ephese terug, schreef er het vierde Evangelie

en de diverse bewaard gebleven brieven. Hij stierf

hoogbejaard omstreeks het jaar ioo.

In de Christelijke kunst van het Westen, in tegenstel-

ling met die van het Oosten, wordt Johannes bijna

steeds jeugdig en zonder baard afgebeeld ; slechts

wanneer de nadruk gelegd wordt op zijn hoedanigheid

als Evangelist, komt hij ook als grijsaard voor. De.

adelaar is dan zijn attribuut. Als Apostel houdt hij een

kelk in de hand, waaruit een slang omhoog kronkelt.

Daarnaast wordt hij nog voorgesteld als de visionaire

schrijver der Apocalyps. Johannes draagt, bijzonder

wanneer hij onder het kruis staat, een rood kleed. In

een enkel uitzonderingsgeval heeft hij het olievat als

attribuut.

Voor de adelaar als attribuut van de Evangelist Jo-
hannes, zie n° 1984. De kelk is afkomstig van een

apocrief verhaal, dat ook in de Legenda Aurea is

opgenomen. De heidense opperpriester van Ephese,

Aristodemus, zou verklaard hebben te zullen geloven,

wanneer de Apostel een giftige drank zou drinken,

zonder daarvan schade te ondervinden. Dezelfde drank

werd eerst te drinken gegeven aan twee ter dood ver-

oordeelden, die onmiddellijk stierven. Johannes echter

maakte het kruisteken over de beker en dronk liet

vergift daarna uit zonder nadelige gevolgen. Molanus
tracht het attribuut te verklaren uit Matth. 20, 23.

Als Evangelist met baard schildert hem o. a. Fra

Angelico in de kapel van Nicolaas V in het Vaticaan.

Als zodanig zien wij hem ook vrijwel steeds in de vroeg-

943



Tiende Boek : De Heiligen en hun attributen

middeleeuwse Evangeliaria afgebeeld. Als Apostel, met
de kelk in de hand, komt hij o. a. voor op de buiten-

zijde der vleugels van het Gentse altaar van Van
Eyck, bij Rogier van der Weyden (Louvre, Parijs) en

vele anderen. Als schrijver der Apocalyps vinden wij

hem o. a. bij Jeroen Bosch (Museum, Berlijn), op de

bekende houtsnede van Dürer en op een kopergravure

van Schongauer. Zittend met het olievat op de schoot

ontmoeten wij hem op het reliekschrijn van St. Re-
macle te Stavelot. Zie ook afb. 113-4, 1x6, 133.

2125.

JOHANNES MARIA VIANNEY
(9 Augustus)

Jean Marie Vianney werd geboren in 1786 te Dardilly

bij Lyon. Hij werd priester en daarna, op 32-jarige

leeftijd, pastoor te Ars, welke ambt hij 42 jaar lang

bekleedde. De roep zijner heiligheid verbreidde zich

alom en van heinde en ver kwam men naar Ars om
geestelijke voorlichting en bijstand van de Heilige

te ontvangen. Talloze bekeringen waren het resultaat.

Hij stierf op 4 Augustus 1859. Hij werd in 1905 zalig

en in 1925 heilig verklaard
;

hij is de patroon der

parochiegeestelijken.

De H. Pastoors van Ars wordt afgebeeld in geestelijk

gewaad, met stool en superplie. Zijn ascetisch gelaat,

met scherp getekende trekken, wordt ingevat door

lange, grijze haren.

2126.

JOHANNES VAN MATHA (8 Februari)

Hij stichtte, samen met de H. Felix van Valois, de

Orde der Trinitariërs, tot vrijkoop der slaven. Hij werd
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Johannes van Matha, — Nepomucenus

geboren in 1160 te Faucon in de Provence. Hij overleed

te Rome op 17 December 1213.

De H. Johannes van Matha wordt afgebeeld in het

kleed zijner Orde met een gebroken keten in de hand
of aan zijn voeten.

Het attribuut wijst op het doel der door hem gestichte

Orde, verlossing der slaven en der onrechtvaardig

gevangenen.

2127.

JOHANNES NEPOMUCENUS (16 Mei)

Hij werd omstreeks 1345 geboren te Pomuk in Bo-
hemen. In 1380 werd hij priester gewijd en negen jaar

later bekleed met de waardigheid van Vicaris-Generaal

van de Aartsbisschop van Praag. Op 20 Maart 1393
werd hij op last van koning Wenceslaus om zijn moe-

dige verdediging van de rechten der Kerk en omdat
hij weigerde het biechtgeheim te schenden, gelijk de

koning dat van hem verwachtte, gevangen genomen,

gemarteld en ten slotte, aan handen en aan voeten

geboeid en de mond door een stuk hout opengesperd,

in de Moldau geworpen. Hij werd eerst in 1729 heilig

verklaard. Als heilige kanunnik werd hij de patroon der

kapittels.

Johannes Nepomucenus wordt afgebeeld als kanunnik,

met superplie, stola, schoudermanteltje en bonnet.

In de hand draagt hij een crucifix en een palmtak.

Om zijn hoofd zijn vijf sterren aangebracht. Soms houdt

hij de vinger op de lippen, of heeft hij een anker als

attribuut.

De vijf sterren herinnneren aan de vijf lichten, die op

wonderbare wijze de plaats zouden hebben aangeduid,

waar zijn lijk in de Moldau lag. Als heiligverklaarde

kanunnik vinden wij van hem veel beeltenissen uit de
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18de eeuw in kerken, waaraan eertijds een kapittel

verbonden was. In Zuid-Duitsland en Oostenrijk

plaatste men zijn beeltenis veelvuldig op brugleunin-

gen, omdat hij vanaf een brug in de Moldau zou zijn

geworpen. Het anker wijst hem aan als beschermer

tegen de gevaren te water.

2128.

J O S E P H (19 Maart)

Voedstervader van Christus en bruidegom der Heilige

Maagd. Volgens de apocriefe legenden zou hij bij zijn

verloving reeds tachtig jaar oud geweest zijn, volgens

latere verhalen zelfs 200 jaar. In Reichenau wordt zijn

feest in de 9de eeuw reeds op 19 Maart gevierd. Het

zal echter tot de 15de eeuw duren, voordat zijn

verering, onder invloed van mannen als Bernardinus

van Siena, Gerson e. a., algemeen wordt. Later is de

H. Theresia, en met haar hare Orde, de grote bevor-

deraarster van zijn devotie. De 19 Maart wordt eerst

in 1621 een algemene feestdag. De H. Joseph werd

door Pius IX op 8 December 1870 verheven tot

Patroon der H. Kerk.

Verschijnt St. Joseph aanvankelijk slechts bij de voor-

stelling van Christus’Geboorte en de overige episoden

van het leven van de Verlosser ten tonele en blijft hij

daar steeds volkomen op de achtergrond, in de late

Middeleeuwen komt hij hoe langer hoe meer naar voren.

Eerst in de 17de en 18de eeuw wordt Joseph als voed-

stervader met het Kind Jesus voorgesteld
;
de legen-

darische bloeiende staf, zijn attribuut der late Middel-

eeuwen, wordt dan een lelietak. Hij houdt het Kindje

Jesus bij de hand, of knielt er voor neer. St. Joseph is

dan eenman in de bloei zijner jaren, slank enmetdonker,

welig haar. Op hem wordt het woord uit Psalm 104



Joseph

toegepast : Constituit eum dominum domus suae. Hij

stelde hem aan tot heer over Zijn huis. De in de nieuwe-

re tijd veel voorkomende voorstelling van de H. Joseph
met het Kind op de arm is onjuist.

Molanus keert zich met kracht tegen de overgeleverde

voorstellingen van de H. Joseph, « quem pictores qui-

dam pessimi pingunt tamquam simplicem homuncio-
nem, qui vix quinque numerare possit, die sommige
schilders op afkeurenswaardige wijze schilderen als

een onnozel manneke, dat ternauwernood tot vijf kan
tellen. » (Molanus-Paquot, 269). Ook Paus Benedictus

XIV moet in zijn tijd nog betogen, dat St. Joseph geen

grijsaard was (II, 224). Guido Reni (Ermitage, Lenin-

grad) had hem nog zo afgebeeld, met het Kind op de

arm. Ook dit laatste is foutief, immers Joseph is niet

Jesus’ vader, doch slechts Zijn voedstervader : hij

behoort het Kind daarom niet te dragen, zoals Maria,

die Zijn moeder is, doch het slechts aan de hand te

leiden.

Op de panelen der Nederlandse primitieven is St.

Joseph gewoonlijk een ietwat simpele grijsaard, die een

lichtje in de hand draagt, of allerlei huiselijke bezig-

heden verricht. Een oud volksliedje zingt van hem :

Sinte Joseph die moeste om waterken gaen
En de Leye was toegevrozen...

Joost van Kleef beeldt hem af met een grote ronde

stroohoed, maar bij hem leest hij toch reeds, met een

breedgerande bril op, in een boek.

De Spaanse schilders zijn de eersten, die, onder invloed

van de leer der H. Theresia van Avila, de H. Joseph als

voedstervader voorstellen. Onder hen is op de eerste

plaats Murillo te noemen, die dit gegeven ruim twintig

malen behandelde. Op een schilderij van de Luikse
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kunstenaar Guillaume Carlier (1638-1675 ; Museum,
Mainz) staat het Kind Jesus op een soort altaar en

plaatst de knielende Joseph een krans van rozen op het

hoofd. In ons land noemen wij het veel vereerde beeld

van de Voedstervader met het Christuskind aan de

hand te Smakt (L.) In de jongste tijd plaatste de beeld-

houwer Charles Vos een zeer geslaagde voorstelling

in deze geest in de zijgevel der 17de eeuwse St. Mi-

chielskerk te Sittard.

Johannes Gerson (1363-1429) dichtte reeds een epos,

Josephina genaamd, op de gestalte en de deugden van

de voedstervader. Wij vernemen daar een voor zijn

tijd ongewoon geluid :

« Illustris patriarcha Joseph, David alta propago,

Justicie cultor, claris numerande prophetis,

Virgineo splendore micans custosque Marie,

Testis nutritor et Christi fide minister »...

en verder :

« O veneranda Trinitas,

Jesus, Joseph et Maria,

Quam coniunxit divinitas

Charitatis concordia. »

(Tertia pars operum Johannis de Gerson doctoris

christianissimi, s. 1., 1494 ; ff 2 v. 3 v.).

2129.

JUDAS THADDEUS (29 October)

Een der twaalf Apostelen, een broeder van Jacobus de

Mindere, en als zodanig een der « broeders des Heren ».

Hij draagt de bijnaam Lebbaeus en schreef de naar

hem genoemde brief. Over zijn apostolische werkzaam-

heden zijn geen zekere gegevens voorhanden. Volgens

latere verhalen verkondigde hij het Evangelie in
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Judas Thaddeus, Justus, Karei de Grote

Arabië, Mesopotamië, Perzië, Syrië en Armenië.

Toen hij het Christendom preekte in Peizië zou hij daar
met een knots zijn doodgeslagen.

De H. Judas Thaddeus heeft geen vaststaand attribuut.

Het meest voor de hand liggende is een knots.

Zijn verering loopt parallel met die van de H. Simon
Zelotes. Hun feest wordt op dezelfde dag gevierd.

2130.

J U S T U S (18 October)

Een 9-jarige knaap uit de omgeving van Beauvais,

die omstreeks 300 de marteldood stierf. Volgens de

legende zou hij zijn afgehouwen hoofd in de handen

genomen hebben.

Justus wordt afgebeeld als knaap, met het hoofd in de

handen.

Wij herinneren aan Rubens’ schilderij te Brussel. Ook
vinden wij hem afgebeeld op een glasvenster in de

kathedraal van Beauvais.

2131.

KAREL DE GROTE (28 Januari)

Ofschoon geen Heilige in de kerkelijke zin des woords,
— hij werd heiligverklaard door de tegenpaus Pascha-

lis III in 1176 — werd de grote Frankische keizer toch

in vele bisdommen kerkelijk vereerd. Geboren in 742
in de nabijheid van Luik, werd hij in 768 samen met
zijn broeder Karloman en vanaf 771 alleen, koning der

Franken. Op Kerstdag van het jaar 800 werd hij te

Rome door Paus Leo III tot keizer gekroond. Hij

overleed op 28 Januari 814 en werd begraven te Aken.

Karei wordt afgebeeld met kroon, rijksappel en

zwaard. Gewoonlijk draagt hij een model der door hem-
gebouwde Akense Paltskapel in de hand.
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Voor ons land noemen wij het meer dan levensgrote

marmeren beeld in de Maastrichtse St. Servaas, door

Geefs.

2132.

KATHARINA (25 November)

Volgens de legende zou Katharina onder keizer Maxen-

tius in 306 of 307 gemarteld zijn. Historisch staat over

haar weinig of niets vast. In de 15de eeuw en daarna

behoort zij tot de meest populaire Heiligen. De legende

verhaalt, hoe zij vijftig heidense wijsgeren in twistge-

sprekken overwon en hoe Christus zich op mystieke

wijze met haar verloofde en haar Zijn ring aan de vinger

schoof. Zij werd door Maxentius veroordeeld om door

een uit vier met scherpe punten en tanden bezette

wielen bestaand foltertuig gemarteld te worden, maar
een engel verhinderde het, door dat hij het martel-

werktuig vernielde. Daarop werd de Heilige onthoofd.

Zij is de patrones der wijsgeren, der wagenmakers en

der molenaars.

Katharina wordt afgebeeld als een jonkvrouw met een

kroon op het hoofd en een zwaard en een boek in de

hand. Aan haar zijde staat een gebroken rad, terwijl

keizer Maxentius onder haar voeten ligt.

Aldus, doch zonder Maxentius, stelt Van Eyck haar

voor (Museum, Dresden). De Meester van de Lucia-

legende geeft haar de volledige reeks attributen.

Haar beeld, of voorstellingen uit haar leven, komen wij

verder nog tegen bij de Meester der St. Joris-legende

(Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht), Woensam van
Worms (Ibid.), Pinturicchio (Appartimenti Borgia,

Vaticaan ; National Gallery, Londen), Previtali (Nat.

Gallery, Londen), Raffael (Nat. Gallery, Londen), Cor-

reggio (Louvre, Parijs) en vele anderen. Zie afb. 121 -3

.
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Katharina, — van Siena

Wordt zij samen met de H. Barbara voorgesteld, dan

vertegenwoordigt Katharina het contemplatieve, Bar-

bara het actieve leven. Barbara, Katharina en Magda-

lena, de « drie Santinnen », worden beschouwd als de

verpersoonlijking van Geloof, Hoop en Liefde.

De Heilige is de patrones der molenaars, omdat haar

met haken of schoepen bezet wiel aan het rad van de

watermolen deed denken.

2133.

KATHARINA VAN S I E N A (30 April)

Geboren te Siena in 1347, legde zij reeds op zevenjarige

leeftijd de gelofte van zuiverheid af. Tien jaren later

trad zij tegen de wil harer verwanten in de Derde Orde

van St. Dominicus. Zij bleef in haar ouderlijk huis

wonen en zonder door de kloosterlijke afzondering in

haar werkzaamheden naar buiten belemmerd te wor-

den volgde zij een zeer strenge levensregel. Zij werd

door visioenen en verschijningen begenadigd, waarbij,

volgens het verhaal van haar biechtvader en levensbe-

schrijver Raymundus van Capua, Christus haar eens

een verlovingsring schonk ;
een andere maal verwissel-

de Hij Zijn hart met het hare en drukte Hij Zijn wonde-

tekenen in haar lichaam. Op zekere dag verscheen Hij

haar met een kroon van goud en een doornenkroon en

liet haar kiezen. Katharina verkoos daarop de doornen-

kroon en plaatste die op haar hoofd. Wereldlijke en

geestelijke vorsten wendden zich met hun moeilijkhe-

den tot haar. In opdracht van de Paus trachtte zij in

Florence de vrede te bewerken (1376-1378) en zij be-

ijverde zich voor de terugkeer van de pauselijke Curie

van Avignon naar Rome (1376). Zij stierf in die stad op

33-jarige leeftijd in 1380 en werd in de kerk S. Maria
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sopra Minerva bijgezet. Zij werd in 1461 heilig ver-

klaard door Paus Pius II.

Zij wordt afgebeeld als Dominicanes met de stigmata,

de doornenkroon, een crucifix, een ring, een boek en

een lelietak.

In de Italiaanse kunst komt de H. Katharina van Siena

veelvuldig voor, buiten Italië daarentegen betrekkelijk

zelden.

Lorenzo Vecchietta schilderde haar in het jaar harer

heiligverklaring in het Palazzo Publico van Siena.

Een andere beeltenis in haar vaderstad is die van de

hand van Andrea Vanni in S. Domenico. Zie ook afb.

324.

2134.

LAMBERTUS (17 September)

Lambertus werd omstreeks 638 uit adellijke en vrome

ouders geboren. Hij werd onderwezen door de H. Theo-

dardus, Bisschop van Maastricht. Na diens dood in 672

volgde hij hem op, doch reeds in 675 werd hij door de

hofmeier Ebroinus van zijn standplaats verdreven,

waarna hij zeven jaren in het klooster Stavelot ver-

bleef. Na de val van Ebroinus werd hij door Pepijn

van Herstal in zijn rechten hersteld. Hij werkte ver-

volgens nog een kwart eeuw lang voor het zieleheil

der bewoners van Taxandrië, Kempenland en Brabant.

Omstreeks 705 werd hij door twee Frankische edellie-

den vermoord. Zijn relieken berusten te Luik. De
schatkamer der Kathedraal aldaar bezit een beroemde

reliekenbuste uit het begin der 16de eeuw.

Lambertus wordt afgebeeld als Bisschop, met een

open boek, een lans of een zwaard. Zijn buste te Luik

is getooid met het Rationale.
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Landricus, Laurentius

2135.

LANDRICUS (17 April)

Landricus was een zoon van Graaf Modalgarius van

Henegouwen. Zijn vader had hem voor de krijgsdienst

bestemd, maar Landricus wist door zijn standvastig-

heid te bereiken, dat hij de tonsuur mocht ontvangen

en zodoende in de geestelijke stand trad. Na Bisschop

van Metz of Meaux geworden te zijn, deed hij na de

dood van zijn vader afstand van zijn ambt en nam de

leiding van de door zijn vader gestichte kloosters Haut-

mont bij Maubeuge en Soignies op zich. Hij stierf in

het begin der 8ste eeuw.

Landricus wordt voorgesteld als bisschop, met een

boek, waarop een scheermes ligt.

Het scheermes duidt op de tonsuur, die hij door stand-

vastig te blijven, wist te ontvangen.

2136.

LAURENTIUS (10 Augustus)

Diaken te Rome, die in 258 onder Valerianus, drie

dagen na de dood van Paus Sixtus II, gemarteld werd.

Bij zijn gevangenneming eiste men van hem, dat hij

het vermogen der Kerk, dat hij beheerde, zou uitleve-

ren. Hij toonde daarop aan de rechter de armen en de

zieken, voor wie hij zorgde, en sprak : Ziedaar de

schatten der Kerk. Hij werd eerst gegeseld, vervolgens

met gloeiende ijzers gepijnigd en ten slotte op een roos-

ter gelegd, waaronder een vuur gestookt werd. Onder

deze pijnigingen betoonde hij een wonderbare blij-

moedigheid, totdat de dood hem uit zijn lijden verloste.

Praefectus inverti iubet.

Tune ille : Coctum est, devora ;

953



Tiende Boek : De Heiligen en hun attributen

Et experimentum cape

Sit crudum an assum suavius.

(Aurelius Prudentius Clemens, 348-410, I7EPI ETE-
(PANON, L. II, 406 ss.)

Laurentius wordt afgebeeld als diaken, in albe en

dalmatiek, met het rooster als attribuut.

Een schildering van circa 450, St. Laurentius voorstel-

lend, bevindt zich boven het altaar in de grafkapel

van Galla Placidia te Ravenna. Op een medaille uit

de 5de eeuw komt hij al met het rooster voor. Uit de

Middeleeuwen, vooral uit de latere periode, bleven

talrijke beelden van St. Laurentius bewaard o. a. te

Venraai (16de eeuw) en te Smakt (L., 18de eeuw) ; een

exemplaar uit de 14de eeuw bevindt zich in het Mu-

seum van Verviers. Fra Angelico stelt hem in de kapel

van Nicolaas V in het Vaticaan voor, aalmoezen uit-

reikend aan de armen. Hij draagt er een lange dalma-

tiek, die met gouden vlammen versierd is. Verder be-

zitten wij van de hand van Ghirlandaio (Pinakothek,

München) en Titiaan (Escuriaal) beroemde voorstellin-

gen van deze Heilige.

Een paneel van een Noord-Nederlands Meester der

16de eeuw brengt de episode in beeld, waar Laurentius

wijst op de armen als op de schatten der Kerk (Na-

tional Gallery, Londen).

2137.

LAZARUS (17 December)

Broeder van Martha en Maria van Bethanië, vriend

van de Zaligmaker, door Hem ten leven gewekt. Vol-

gens een middeleeuwse legende zou hij als Bisschop van

Marseille gestorven zijn.

Lazarus wordt voorgesteld als Bisschop. Soms staat
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Lazarus, Lebuinus, Leonardus

een baar aan zijn voeten, of is hij in gezelschap van
Martha en Maria.

Lazarus komt als Bisschop voor op een altaarvleugel

van omstreeks 1500 in de Pinakothek te München. In

de kerk la Major te Marseille staan Maria en Martha
naast hem.

2138.

LEBUINUS (12 November)
De H. Lebuinus of Laafwin werd in Ierland geboren.

Hij kwam als missionaris naar ons land en, terwijl hij in

Overijssel het Evangelie predikte, stichtte hij een kapel

te Deventer. Hij overleed vóór 777.

Lebuinus wordt afgebeeld in priesterlijk ornaat, met
het Evangelieboek en het missiekruis in de hand.

A. Bloemaert beeldt hem aldus af. Tevens liggen aan
zijn voet een knots en een stok. De betekenis daarvan

is niet geheel duidelijk.

2139.

LEONARDUS (6 November)
Telg uit een adellijk Frankisch geslacht. Hij werd door

de H. Remigius, Bisschop van Reims, in de Christelijke

godsdienst onderricht. Hij weigerde de bisschoppelijke

waardigheid en trok zich in de eenzaamheid terug.

Later preekte hij het Geloof in Aquitanië. Hij stierf

omstreeks 559. Hij is de patroon der gevangenen en

der geesteszieken.

Leonardus wordt afgebeeld als abt met een van boeien

voorziene keten als attribuut.

Gevaarlijke geesteszieken offerden na hunne genezing

de ketenen, waarmede men hen geboeid had, aan de

H. Leonardus. Zijn hiëratische zittende beeltenis uit

de 13de eeuw bezit de St. Leendertskerk te Zoutleeuw.
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2140.

LONG IN US (15 Maart)

Volgens de legende was Longinus de Romeinse krijgs-

man, die Christus’ zijde met een lans doorstak. Hij was
blind, maar toen hij met zijn hand, bevochtigd door

het bloed van Christus, zijn ogen aanraakte, werd hij

ziende. (Hij werd bevrijd van zijn geestelijke blindheid,

d. w. z. hij geloofde in Christus). Bij de Grieken wordt

de centurio, die na de kruisiging van Christus getuigde,

dat Hij de Zoon Gods was, Longinus genoemd en als

martelaar vereerd.

Longinus wordt voorgesteld als ridder met een speer

in de hand. Op voorstellingen der Kruisiging rijdt hij

gewoonlijk te paard.

Longinus wordt reeds met name aangeduid op een

miniatuur in de Rabbula-codex uit 586 te Florence.

De genezing zijner blindheid wordt al voorgesteld op
een Ierse miniatuur der 9de eeuw te St. Gallen (afb.

bij Beissel, S. 126).

2141.

LIDUINA (14 April)

Zij werd te Schiedam geboren in 1380 en overleed er

in 1433. Na een val op het ijs bracht zij acht en der-

tig jaren op het ziekbed door, als een toonbeeld van
heroisch geduld en serafijnse liefde. Zij voedde zich

bijna uitsluitend met de H. Eucharistie en werd ver-

troost door visioenen en extasen.

Liduina wordt afgebeeld, het hoofd omgeven door een

krans van rozen. In de ene hand draagt zij een crucifix,

in de andere een bloesemtak.

In de St. Janskerk van Schiedam, waar Liduina begra-

ven lag, bevonden zich verscheidene voorstellingen der
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Heilige. Haar oudste devotieprentje werd vermoedelijk

omstreeks 1500 te Gouda gedrukt. In haar levensbe-

schrijving door Pater Brugman komen houtsneden

voor met episoden uit haar leven.

2142.

LIVINUS (12 November)
Livinus was een Schots edelman. Priester en vervolgens

Bisschop geworden, trok hij als verkondiger desGeloofs

naar Brabant. Na veel vervolgingen van de kant der

heidenen te hebben doorstaan, werd hij ten slotte ont-

hoofd. Hij is de patroon van Gent.

Livinus wordt voorgesteld als Bisschop. Zijn attribuut

is een tang met zijn uitgerukte tong, een der martelin-

gen, die de heidenen hem deden ondergaan.

Aldus komt Livinus voor op de Verheerlijking van het

Lam Gods van Van Eyck en op een paneel uit de school

van Memlinc (Suermondt Museum, Aken). Wij wijzen

tevens op het bekende realistische werk van Rubens
(Museum, Brussel).

2143.

LODEWIJK VAN FRANKRIJK
(25 Augustus)
Lodewijk IX, koning van Frankrijk, kwam reeds in

1226 op xi-jarige leeftijd, onder regentschap zijner

moeder, de H. Blanca, op de troon. Als koning regeerde

hij met wijsheid en rechtvaardigheid ;
hij stichtte

talrijke ziekenhuizen, waar hij de zieken soms met eigen

hand verpleegde. In 1248 ondernam hij een Kruistocht,

waarbij Damiette veroverd werd. In 1250 geraakte hij

echter in krijgsgevangenschap, waaruit hij zich vrij-

kocht. Tijdens zijn tweede Kruistocht stierf hij in 1270

vóór Tunis aan de pest. Paus Bonifacius VIII ver-

klaarde hem heilig in 1297.
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Lodewijk wordt afgebeeld als koning met de doornen-

kroon en de nagels in de hand. Zijn blauwe konings-

mantel is met gouden lelies versierd.

Hij wordt afgebeeld met de doornenkroon en de nagels,

omdat hij deze relieken van keizer Boudewijn van

Constantinopel ontving en er de Sainte Chapelle te

Parijs voor bouwde. Volgens een latere legende, in

Italië ontstaan, zou hij lid zijn geweest der Francis-

caanse Derde Orde.

2144.

LODEWIJK VANTOULOUSE
(19 Augustus)
Lodewijk werd in 1274 geboren als oudste zoon van

koning Karei II van Napels. Van 1288 tot 1295 ver-

bleef hij in Barcelona, waar hij door de Franciscanen

werd opgevoed. Hij leerde de Orde hoogschatten en

liefhebben en nam er in 1296 zelf het bruine klooster-

kleed aan, terwijl hij zijn eerstgeboorterecht overdroeg

aan zijn broeder Robert. Nog datzelfde jaar werd hij

tot Aartsbisschop van Toulouse benoemd en ontving

aanstonds de wijding, doch overleed reeds het volgende

jaar in roep van heiligheid. Twintig jaar later werd hij

heilig verklaard.

Lodewijk wordt afgebeeld als een opvallend jonge bis-

schop ; de pluviale, die met de heraldische Franse lelie

versierd is, draagt hij direct over de Franciscaanse pij.

In Santa Croce te Florence bevindt zich Lodewijks

bronzen beeltenis door Donatello.

2145.

LUCAS (18 October)

Lucas, evangelist en schrijver van de Handelingen der

Apostelen, was arts van beroep (Col. 4, 14), en volgens
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een in de 6de eeuw opgekomen legende, ook schilder.

Hij was een trouw medehelper van St. Paulus, die hij

op zijn reizen vergezelde. Na Paulus’ dood zou hij in

Achaia en in Bithynië gewerkt hebben. Hij stierf 84 ja-

ren oud in Boeotië. Zijn gebeente werd in de 4de eeuw
naar Constantinopel overgebracht.

Lucas wordt afgebeeld met het evangelieboek in de
hand en met het rund aan zijn zijde. Soms toont hij

ook een afbeelding van de H. Maagd en het Kind.

Stephan Lochner beeldde de H. Lucas uit met een

Byzantijnse Madonna in de hand en het gevleugelde

rund aan zijn voeten. Daarnaast wordt hij veelvuldig

voorgesteld, terwijl hij bezig is Maria en haar Kind te

schilderen. Wij vinden dit motief o. a. bij Van Eyck
(Pinakothek, München), Rogier van der Weyden
(Museum, Boston), Memlinc (Ermitage, Leningrad),

Jan Gossaert (Rudolphinum, Praag), e. a.

2146.

LUCIA (13 December)
Maagd en martelares uit Syracuse, die onder Diocle-

tianus de marteldood stierf. Haar feest werd te Syra-

cuse reeds omstreeks het jaar 400 gevierd en haar naam
komt voor in het Martyrologium Hieronymianum.
Volgens de legende bezocht Lucia met haar zieke

moeder het graf van de H. Agatha te Catania. Toen de
zieke daar genezing vond, schonk Lucia al haar bezit-

tingen aan de armen. Haar heidense bruidegom,
daarover vertoornd, klaagde haar aan als Christinne.

Zij werd veroordeeld om naar een bordeel overgebracht

te worden, maar zelfs ossen vermochten haar niet van
de plaats, waar zij zich bevond, weg te slepen. Een
brandstapel, rondom haar opgericht, berokkende haar
geen letsel. Tenslotte werd zij gedood, doordat een
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beulsknecht met een zwaard haar hals doorstak. Zij

is patrones tegen oogkwalen.

Lucia wordt voorgesteld met een dolk door haar hals

gestoken, of met een schaal in de hand, waarop twee

ogen liggen.

Zij is patrones van het licht der ogen om haar naam
Lucia, de Lichtende, de Lichtdraagster. Later vormde

zich om het attribuut der ogen op de schaal een nieuwe

legende : om bevrijd te blijven van haar heidense aan-

bidders zou zij zich de beide ogen uitgerukt hebben.

Pietro Lorenzetti (S. Lucia, Florence) geeft haar, even-

eens om haar naam, een brandend licht als attribuut

in de hand. Gerard David schildert haar met de ogen

op de schaal.

Laat-middeleeuwse beelden der Heiüge bevinden zich

o. a. in de kerk te Venraai, te Roggel, te Elsloo (L.) en

in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht.

2147.

LUDGERUS (26 Maart)

Ludgerus, omstreeks 742 uit een voornaam Fries

geslacht geboren, werd door St. Gregorius te Utrecht

en door Alcuinus te York opgeleid. Hij werkte na

zijn priesterwijding in 777 onder de Friezen, werd

echter door de inval der Saksers verdreven. Na een

kort verblijf in Montecassino keerde hij naar Fries-

land terug. Karei de Grote plaatste hem in 794 aan

het hoofd van het nieuwe Bisdom Münster ;
hij ont-

ving in 804 de bisschopswijding, maar overleed reeds

in 809. Hij werd in het door hem gestichte klooster

Werden begraven.

Ludgerus wordt afgebeeld als Bisschop, met een kerk-

model in de hand en twee ganzen aan zijn zijde.

Als eerste Bisschop van Münster draagt hij het kerk-
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model. Hij zou door een wonder de schadelijke wilde

ganzen uit zijn missiegebied verdreven hebben.

2148.

MARCUS (25 April)

Evangelist, uit Jerusalem afkomstig, waar de Christen-

gemeente in het huis van zijn moeder vergaderde. Hij

was de metgezel van de H. Paulus op diens eerste

apostolische reis en in diens eerste gevangenschap.

Later sloot hij zich aan bij St. Petrus, die hem zijn

zoon noemt. Hij zou de Kerk van Alexandrië gesticht

hebben en haar eerste bisschop geweest zijn. In 829

werden zijn relieken naar Venetië overgebracht.

Marcus wordt afgebeeld als Evangelist met de gevleu-

gelde leeuw aan zijn zijde.

Als leerling van St. Petrus wordt Marcus afgebeeld met

een rond hoofd, korte baard en kale schedel. Zo komt

hij in de xode en nde eeuw voor op miniaturen in de

Evangeliaria van Echternach, Upsala, het Escuriaal en

de Sainte Chapelle. Durandus beschrijft Marcus’ uiter-

lijk aldus : Marcus fuit longo naso, subducto supercilio,

pulcher oculis, calvus, barba prolixa, habitubinis op-

timae, aetatis mediae, canos espersus (VII, 44, 4).

2149.

MARGARETHA (20 Juli)

De legende maakt Margaretha tot de vrouwelijke

evenknie van St. Joris, wijl zij dezelfde martelingen

ondergaat, geheel in dezelfde volgorde, en de draak

bovendien ook haar attribuut is. Zij zou de dochter

van een heidens priester in Pisidië geweest zijn, die

echter door haar voedster in de Christelijke leer werd

onderwezen. De stadsprefect Olybrius wenste haar om
haar schoonheid te huwen en trachtte haar daarom tot
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afval te bewegen. Toen zij weigerde werd zij in de
kerker geworpen

; daar bad zij God haar de vijand te

tonen, tegen welke zij te kampen zou hebben. Daarop
verscheen haar een ijselijke draak, die zijn kaken open-
sperde om haar te verslinden, doch een kruisteken

verjoeg hem. Na langdurige martelingen werd Mar-
garetha ten slotte onthoofd.

Margaretha’s attribuut is de draak aan haar voeten.

Gewoonlijk houdt zij hem een aan ketting of een koord,
soms stoot zij hem een kruisstaf in de muil. Zij draagt
een kroon op het hoofd of een parelsnoer in het haar.

Zij draagt een kroon, omdat men haar aanzag voor de
door St. Joris bevrijde koningsdochter. Het parelsnoer

is een toespeling op haar naam (margarita, parel). Zij

behoort met de H. Barbara, Katharina en Lucia tot

de meest vereerde vrouwelijke heiligen der latere

Middeleeuwen. Zij komt o. a. voor op de Verheerlijking

van het Lam Gods van Van Eyck, op een der zijvleu-

gels van het Portinari-altaar van Hugo van der Goes
(Uffizi, Florence) en op een paneel van de Meester van
Liesborn (National Gallery, Londen).
De feestdag van S. Margriet geldt als het begin van de
oogst. Een Nederlands rijmpje zegt :

Regent het niet op Sinte Margriet,
Dan regent het zes weken niet.

2150.

MARGARETHA MARIA ALACOQUE
(17 October)

Margaretha Maria Alacoque werd in 1647 geboren te

Lauthecour in Bourgondië. In 1671 nam zij de sluier

aan in het klooster der Visitatie te Paray-le-Monial.
Christus verscheen haar, toonde haar Zijn H. Hart en
deelde haar Zijn beloften mede aan hen, die Zijn
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H. Hart vereren. Zij stierf op 17 October 1690. Zij

werd in 1921 heilig verklaard.

Zij wordt afgebeeld knielend voor een altaar, waarop

Christus verschijnt, die haar Zijn H. Hart toont, ofwel

staat of knielt zij, in extase opziende naar het H. Hart,

dat in een aureool van licht verschijnt.

2151.

MARIA VAN EG Y PTE (2 April)

Zij zou zeventien jaar lang te Alexandrië een zondig

leven geleid hebben, maar nadat zij uit nieuwsgierig-

heid een bedevaart naar Jerusalem gedaan had, be-

keerde zij zich. Zij trok zich daarop terug in de woestijn

aan de overzijde van de Jordaan en leidde er een leven

van strenge boetvaardigheid. Zij stierf, nadat zij kort

tevoren van de monnik Zosimus de H. Communie
ontvangen had. Zosimus begroef haar daarop, bijge-

staan door een leeuw. Haar levensgeschiedenis werd

reeds in de 9de eeuw in het Westen bekend en in de

landstalen vertaald.

Zij wordt afgebeeld zonder klederen, maar van het

hoofd tot de voeten als met een ruige vacht bekleed,

ofwel geheel in haar lange hoofdharen gehuld. Soms

draagt zij als attribuut drie broden.

In de beeldende kunst wordt zij wel met Maria Magda-

lena verwisseld. Deze wordt soms op de bovenomschre-

ven wijze voorgesteld, terwijl Maria van Egypte soms

de zalfbus als attribuut draagt. Wordt de Heilige door

Engelen naar de hemel gedragen, dan handelt het zich

steeds om Maria Magdalena.

Volgens de legende leefde Maria van Egypte veertig

jaren lang van drie broden. Zij komt o. a. voor op de

Aanbidding van het Lam door Van Eyck, waar zij aan

de zijde van Maria Magdalena staat.
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2152.

MARIA MAGDALENA (22 Juli)

De Griekse theologen onderscheiden drie Maria’s : de
eerste is Maria van Magdala.uitwie Jesus zeven duivelen
dreef (Luc. 8, 2 vv., Mare. 16, 8). Zij was de getuige van
de dood van haar geliefde Meester en zij behoorde tot

de eersten aan wie Zijn verrijzenis bekend werd, en
aan wie Hij verscheen

; de tweede is een door Lucas
genoemde, niet nader aangeduide zondares (Luc. 7, 36);

de derde is Maria van Bethanië, de zuster van Lazarus,
een voorname, aanzienlijke vrouw. In navolging van
St. Augustinus werden deze drie Maria’s in het Westen
als een en dezelfde persoon beschouwd. Ook St. Gre-
gorius de Grote huldigde deze opvatting. De verdere

uitbouw der legende, haar aankomst in de Provence,
waar zij dertig jaren lang in de eenzaamheid zou
hebben verblijf gehouden en waar zij te St. Baume
zou begraven zijn, is eerst in de 12de eeuw ont-

staan.

Maria wordt op twee geheel verschillende wijzen voor-

gesteld : óf zij is een voorname vrouw met de zalfbus

in de hand, óf zij is de ruige boetelinge, in de eenzaam-
heid hare zonden bewenend. In dit laatste geval krijgt

zij niet zelden het uiterlijk der H. Maria van Egypte.
Zie aldaar, n° 2151.

Als voorname dame met de zalfbus schildert haar o. a.

Massijs (Museum, Antwerpen). Titiaan is een der velen,

die haar als boetelinge afbeeldt. In de periode der
Barok komt zij, met de rouwmoedige Petrus, ontelbare
malen aan biechtstoelen voor.

ióde-eeuwse beelden der Heilige, met de zalfbus als

attribuut, bevinden zich o. a. in de kerk van Lottum (L.)

en in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht.
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Ysenbrandt schildert haar reeds als boetelinge in de

woestijn (National Gallery, Londen).

2153.

MARIA MAGDALENA DE’ PAZZI
(25 Mei)

Zij werd geboren in 1566 als telg van het beroemde

Florentijnse geslacht der Pazzi. In 1582 trad zij in het

klooster der geschoeide Carmelitessen harer vaderstad.

Met haar Ordegenote, de H. Theresia van Avila, be-

hoort zij tot de grootste mystieken der Katholieke

Kerk. Zij overleed in 1607 en werd in 1669 heiligver-

klaard.

Maria Magdalena de’ Pazzi wordt afgebeeld als ge-

schoeide Carmelites, met een brandend hart en een

doornenkroon als attribuut.

Het hart duidt op hare brandende liefde tot God, de

doornenkroon op haar lijden, waarin zij Christus’ lijden

trachtte na te volgen. Luca Giordano schilderde hare

mystieke verloving met Christus. De Luikse schilder

Walthère Damery beeldde op een fresco van omstreeks

1640 in de Carmelietenkerk in de Rue de Vaugirard

te Parijs de Heilige in extase af.

2154.

MARTHA (29 Juli)

Zij is de ijverige en zorgzame zuster van Lazarus en

Maria (Luc. 10, 38). Volgens de legende trok zij met
hen naar de Provence, werkte daar mede aan de predi-

king van het Evangelie en vestigde zich tenslotte te

Tarascon.Zij doodde een gruwelijke draak, la Tarasque,

die de streek tussen Arles en Avignon onveilig maakte,

door hem met wijwater te besprenkelen.
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Martha wordt afgebeeld met wijwateremmer en kwast,

terwijl de overwonnen draak aan haar voeten ligt.

Aldus komt zij met verscheidene andere Heiligen voor

op een paneel van de Meister der H. Sippe (Kaiser

Friedrich Museum, Berlin).

2155.

MARTINUS (ix November)

Martinus werd geboren omstreeks 316 als de zoon van

een heidens magistraat in Pannonië. In Gallië in

krijgsdienst zijnde, liet hij zich op 18-jarige leeftijd

dopen en verliet kort daarop het leger. Voor die tijd had

het bekende wonder met de mantel plaats. Toen hij

op een koude winterdag te paard de stadspoort van

Amiens naderde, blikte een halfnaakte bedelaar naar

hem op en vroeg hem om een aalmoes. Daar Martinus

geen geld bezat, trok hij zijn zwaard en sneed zijn rode

soldatenmantel in twee stukken en gaf de ene helft aan

de arme. Kort daarna zag hij in een droomgezicht

Christus voor zich staan, met de doorgesneden mantel

om Zijn schouders, zeggende : « Martinus, nog slechts

catechumeen zijnde, heeft Mij met deze mantel be-

kleed. »

Kort nadat hij de krijgsdienst verlaten had, begaf hij

zich naar St. Hilarius te Poitiers, die hem tot exorcist

wijdde. Na enige tijd als kluizenaar op het eiland

Gallinaria bij Genua geleefd te hebben, werd hij tot

Bisschop van Tours gekozen, welke waardigheid hij

tot aan zijn dood, omstreeks 400, bekleedde. Hij stichtte

o. a. de kloosters van Ligugé en Marmoutier. Sulpi-

cius’ Vita Sti. Martini en de Libri IV de Virtutibus

Sti. Martini door Gregorius van Tours behoorden tot de

meest verspreide lectuur der vroege Middeleeuwen en

dit verklaart ten dele de grote populariteit, die
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St. Maarten allerwegen genoot. Ook in ons land was
zijn verering zeer algemeen, hetgeen o. a. blijkt uit het
grote aantal kerken, dat, naar het voorbeeld van de
Utrechtse Dom, aan deze Heilige waren toegewijd.

Martinus wordt voorgesteld op twee manieren : als

krijgsman te paard gezeten, zijn mantel met zijn

zwaard in tweeën snijdend om er de op de grond geze-
ten bedelaar mee te bekleden, of als Bisschop, met een
gans als attribuut of met de bedelaar aan zijn voeten.
Martinus geldt als de schutspatroon der ganzen

;
in

sommige streken placht men op zijn feestdag de
St. Maartensgans te eten. Zijn feest valt bij het begin
van de winter, als de wilde ganzen wegtrekken.
De St. Martinuskerk te Venlo bezit twee i6de-eeuwse
beelden van haar patroon : een monumentale groep
van de Heilige te paard zijn mantel doorsnijdende en
een voorstelling van St. Maarten als bisschop met de
bedelaar aan zijn voeten. Ook het Centraal Museum
te Ltrecht bezit een ióde-eeuws houten beeldengroep
met de Heilige te paard en een andere soortgelijke in

steen. Zie afb. 134. Gerard David schildert hem als

bisschop met de bedelaar, terwijl in de krul van zijn

staf de mantelscène voorgesteld is (Nat. Gallery,
Londen).

De H. Venantius Fortunatus, Bisschop van Poitiers

(530-609), vat in de volgende regels de episode van
Martinus met de bedelaar samen :

Ambianis tremulum cernens Martinus egenum
Dimidiae chlamidis mox ipse membra tegit,

Sed coram Angelicis turmis se hanc, nocte silente,

Pauperis in specie, Christus habere refert.

(Venantius Fortunatus, bij Molanus-Paquot, p. 378).

967



Tiende Boek : De Heiligen en hun attributen

2156.

MATTHEUS (21 September)

Apostel en Evangelist, die voor zijn roeping door

Christus tollenaar was aan het meer van Genesareth.

Later zou hij in Ethiopië het Evangelie verkondigd

hebben. Hij werd vóór het altaar met het zwaard

gedood. Zijn relieken zouden naar Salerno over-

gebracht zijn.

Als Evangelist heeft hij zijn symbool, de mens, aan zijn

zijde. Zie afb. 115. Als Apostel draagt hij soms een

zwaard of een hellebaard.

Een ióde-eeuws beeld te Venraai heeft de hellebaard

als attribuut. Hugo van der Goes daarentegen geeft

Mattheus een speer in de hand (Uffici, Florence).

2157.

M ATT Hl AS (24 Februari)

Matthias werd in de plaats van de verrader Judas

Iscarioth tot Apostel aangesteld (Act. 1, 23 vv.). Hij

zou werkzaam geweest zijn in Judea en Jerusalem. Bij

de Hoge Raad aangeklaagd werd hij gestenigd en

daarna onthoofd. Keizerin Helena bracht zijn relieken

naar Rome en naar Trier.

Het attribuut van Matthias is een zwaard, een bijl of

een hellebaard.

Barend van Orley beeldt Matthias af met een bijl in de

hand.

2158.

MEDARDUS (8 Juni)

Medardus werd geboren aan het einde der 5de eeuw.

In 530 werd hij Bisschop van Vermand in Picardië,

maar verplaatste weldra zijn bisschopszetel naar Noyon.
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In 532 werd hij bovendien Bisschop van Doornik, als

opvolger van de H. Eleutherius. Hij overleed omstreeks

550. Hij stond bekend om zijn grote milddadigheid

jegens de armen.

Zijn attributen zijn een adelaar en een hart.

Het .hart is het symbool van zijn naastenliefde. De
adelaar herinnert aan een feit uit zijn jeugd : een

adelaar zou hem eens met uitgebreide vleugels tegen

de regen beschermd hebben. In tijden van droogte

riep men Medardus aan om regen te bekomen, vandaar

het irreverente Franse rijmpje : Médard, pissard.

2159.

MENAS, MENNAS (11 November)

Menas was een christen soldaat, die onder de vervolging

van Diocletianus en Maximianus vrijmoedig zijn geloof

beleed, waarop hij gevangen genomen, gefolterd en

onthoofd werd omstreeks het jaar 295.

De oudste voorstelling van Menas geeft hem staande

in orantenhouding weer tussen twee liggende krokodil-

len. Daarna komt hij voor als orans te paard en als

drakendoder naar het type van St. Joris.

Menas staat steeds afgebeeld op de bekende vroeg-

christelijke Menas-ampullen, platte aarden kruikjes,

waarin de pelgrims, die het heiligdom van Menapolis

bezochten, iets van het geneeskrachtige water der daar

ontspringende bron met zich mede namen.

2160.

MICHAEL (8 Mei)

In 493 verscheen de aartsengel Michael op de berg

Gargano in Italië. Hij gelaste daarbij de Bisschop van

Siponto op die plek een kerk te bouwen ter ere van
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hemzelf en de overige engelen. Het kerkwijdingsfeest

dezer kerk wordt gevierd op 29 September.

Naar de opvatting der H. Kerk ontvangt de H. Michael

de zielen der overledenen, die de eeuwigheid binnen-

gaan. Archangele Michael, constitui principem super

omnes animas suscipiendas. Aartsengel Michael, U heb

ik aangesteld als vorst over alle zielen, die het eeuwig

leven binnengaan. Daarnaast is Michael de overwin-

naar van de duivel en zijn aanhang (Apoc. 12, 7 vv.).

In de oud-christelijke kunst heeft Michael nog niet het

uiterlijk van een krijgsman. Hij draagt een lang ge-

waad en een bodestaf en soms ook een rijksappel in de

hand. De vroegste voorstelling als strijder ontmoeten

wij echter reeds in de 5de of 6de eeuw. In de Middel-

eeuwen stelt men de aartsengel voor in volle wapen-

rusting strijdend met de helse draak. Soms draagt

hij op het schild het opschrift
:
Quis ut Deus ? Wie is als

God ?, de vertaling van de naarn Michael. Bij het

Laatste Oordeel draagt hij een weegschaal in de hand,

waarin hij de verdiensten en tekortkomingen van de

mens afweegt. Het goede en het boze in de weegschaal

wordt voorgesteld door twree naakte figuurtjes, soms

ook door voorwerpen als geldbuidel en dergelijke,

terwijl een duiveltje uit alle macht aan de schaal trekt,

om haar naar zijn kant te doen doorslaan. Zie afb. 88a .

De meest bekende voorstelling van de aartsengel

Michael, die teruggaat op het vroeg-christelijke type, is

het Byzantijnse ivoorreliëf van omstreeks 500 in het

Britse Museum te Londen. In de periode der Contra-

reformatie geldt Michaël, die de helse draak overwint,

als de verdelger der ketterijen. Als zielenweger komt
hij reeds voor op het gevelveld ener portiek van de

Kathedraal van Autun uit het midden der 12de eeuw.

Een der meest beroemde voorstellingen der zgn.
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Psychostasie komt voor op Rogier van der Weyden’s
Laatste Oordeel te Beaune.

Een uitzonderlijke voorstelling van de H. Michael tref-

fen wij aan in een izde-eeuws manuscript der Bibliotheek

van Stuttgart (Cod. Hist. fol. 415, f. 63 v.). De aarts-

engel is er voorgesteld als Bisschop, met mijter, staf,

kazuifel en pallium. Hij is kenbaar aan zijn vleugels.

Zie afb. 88. Om de hoge ligging van het op verlangen

van de aartsengel zelf gestichte heiligdom van Monte

Gargano wordt de H. Michael bij voorkeur vereerd

op bergtoppen (Mont St. Michel) of in torenkapellen,

b. v. de St. Michaelskapel in de Domtoren te Utrecht.

2161.

MONICA (4 Mei)

Zij werd geboren omstreeks 330 te Tagaste in Noord-

Afrika. Zij was de moeder van de H. Augustinus. Haar
echtgenoot, de heiden Patricius, wist zij door haar

voorbeeld voor het Christendom te winnen en door haar

gebed bewerkte zij de bekering van haar zoon Augusti-

nus. Zij stierf te Ostia in 387. In 1430 werd haar ge-

beente overgebracht naar de kerk S. Agostino te Rome.

Monica bezit geen eigenlijk attribuut. Zij wordt voor-

gesteld als een matrone met een sluier op het hoofd.

2162.

MONULPHUS EN GONDULPHUS
(21 Juli)

De H. Monulphus werd Bisschop van Tongeren om-
streeks 560 en bouwde te Maastricht een grote Basiliek,

waarheen het lichaam van St. Servatius overgebracht

werd.

Hij stierf aan het einde der 6de eeuw. De H. Gondul-

phus was zijn opvolger. Deze beide Heiligen worden
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ook wel als Bisschoppen van Maastricht beschouwd.

Monulphus en Gondulphus worden voorgesteld in

bisschoppelijk ornaat, terwijl zij tesamen een kerk-

model torsen.

2163.

NICOLAAS VAN MYRA (6 December)

Nicolaas was in het begin der 4de eeuw Bisschop van

Myra in Klein-Azië. Uit zijn leven zijn geen historische

feiten bekend, behalve dat hij deelnam aan het concilie

van Nicea. In het Oosten wordt hij reeds in de 6de

eeuw vereerd, in Rome en Italië in de 9de eeuw, van

waar uit zijn roem omstreeks 1000 ook tot over de

Alpen doordrong. In 1097 werd zijn gebeente overge-

bracht naar Bari. Hij is een der meest populaire volks-

heiligen in Oost en West. Hij geldt als patroon der

bakkers en der matrozen.

De meest gangbare voorstellingen van de H. Nicolaas

geven hem weer in bisschoppelijk ornaat, met drie

gouden ballen op een boek, of met drie kinderen in een

kuipje aan zijn voeten, of met een anker.

De drie gouden ballen herinneren aan een episode uit

Nicolaas’ legende, die ons verhaalt, hoe de Heilige nog

vóór hij Bisschop werd, drie dochters van een verarmde

edelman voor een schandelijk leven behoedde, door het

voor een eerzaam huwelijk benodigde geld door het

venster van hun vaderlijk huis naar binnen te werpen.

Later zag men deze goudklompen voor broden aan en

St. Nicolaas werd de patroon der bakkers.

De drie kinderen in het kuipje zijn volgens de latere

legende drie door een gewetenloze waard vermoorde

knapen, die door hem aan stukken gesneden en in een

vat ingepekeld waren. De Heilige werd door een engel

van dit schandelijke bedrijf op de hoogte gebracht

;
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Nicolaas van Myra, — van Tolentino

hij begaf zich naar de boze waard en wekte door zijn

gebed de drie knapen wederom ten leven op. Molanus
verklaart het ontstaan dezer legende door drie oudere
verhalen uit het leven van de Heilige. Hij zou eens drie

schipbreukelingen, die onrechtvaardig ter dood ver-

oordeeld waren wegens een diefstal, die zij niet bedre-

ven hadden, gered hebben ; drie legeroversten, bij

Constantijn valselijk aangeklaagd, nam hij met goed
gevolg onder zijn hoede

; ten slotte speelt het getal drie

een grote rol in het verhaal der dochters van de ver-

armde koopman, dat de aanleiding was tot het attri-

buut der drie klompen goud (Molanus-Paquot, 397 w.)
1

Zie verder : Iconographie de St. Nicolas, Revue de
1’art chrétien, 1891, 104 ss.

2164.

NICOLAAS VAN TOLENTINO
(10 September)
Hij werd geboren omstreeks 1246 te S. Angelo in de
mark Ancona (Italië). Hij trad in het klooster der

Augustijner-eremieten te Tolentino en werd een in-

vloedrijk prediker. Hij stierf in 1306 en werd heilig

verklaard in 1446.

Nicolaas van Tolentino wordt afgebeeld in Augustijns
habijt met een crucifix en een lelietak in de hand en
een ster op de borst.

Deze Heilige werd o. a. geschilderd door Carlo Dolci
(Palazzo Pitti, Florence). Ook komt hij voor op Ru-
bens’ Mystieke Huwelijk van de H. Katharina (Augus-
tijnenkerk, Antwerpen).

1 De verklaring van het attribuut der kuip niet de drie kinderen
in deze zin is dus niet afkomstig van Père Cahier S. J., zoals
Emile M ale meent (II, 283 v.). Cahier ontleende ze aan Molanus.

973



Tiende Boek : De Heiligen en hun attributen

2165.

NORBERTÜS (6 Juni)

Norbertus werd geboren omstreeks 1080 te Gennep.

Reeds vroeg werd hij kanunnik te Xanten en leefde

later aan het hof van Aartsbisschop Frederik I van

Keulen en aan dat van Keizer Hendrik V. Tijdens

een onweer, waarbij hij in levensgevaar verkeerde,

bekeerde hij zich en begon een leven van versterving en

boete. Van Paus Gelasius II verkreeg hij een algemeen

verlof om te prediken, terwijl hij kort daarop te

Prémontré een nieuwe kloosterorde stichtte, die in 1x26

door Paus Honorius II werd goedgekeurd. In 1124

bestreed hij te Antwerpen met goed gevolg de ketter

Tanchelm. In 1126 werd hij tot Aartsbisschop van

Maagdenburg benoemd, waar hij in 1136 overleed.

Paus Gregorius XIII nam hem in 1582 op in de rei

der Heiligen.

Norbertus wordt afgebeeld als Aartsbisschop of als

Praemonstratenser-abt, met als attribuut de monstrans

met het Allerheiligste. Soms treedt hij de ketter Tan-

chelm met voeten.

Hij draagt de monstrans in de hand, omdat hij het

Sacrament des Altaars tegen Tanchelm verdedigde.

Het Bisschoppelijk Museum van het Bisdom Roer-

mond bezit een levensgroot 18de eeuws beeld van

St. Norbertus, die Tanchelm vertreedt.

2166.

ODA (23 October)
Oda was een dochter van Koning Childebert en gema-

lin van hertog Bogo van Aquitanië. Na de dood van

haar gemaal in 688 trad zij enige tijd op als regentes

voor haar minderjarige zoon. Nadat deze de regering

op zich genomen had, vestigde zij zich te Amay,
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leidde er een vroom en heilig leven. Zij stierf in 722.

Haar gebeente wordt te Amay in een reliekschrijn uit

de eerste helft der 13de eeuw bewaard.

De H. Oda draagt gewoonlijk een ekster als attribuut.

Vroeg ióde-eeuwse beelden der H. Oda bevinden

zich o. a. te Venraai en te De Hiept, in de nabijheid

dier plaats.

2167.

ODILIA (13 December)
Zij was een dochter van de hertog van Lotharingen,

maar omdat zij blind geboren was, walde haar vader

haar laten doden. Zij werd echter door haar moeder
gered en in het klooster Baume-les-Dames opgevoed.

Toen zij daar uit de hand van de rondreizende Bisschop

Erardus het Doopsel ontving, zou zij ziende geworden
zijn. Later werd zij abdis. Zij overleed in 720. Zij wordt

aangeroepen als patrones tegen oogziekten.

Odilia wordt afgebeeld als abdis. Haar attributen zijn

twee ogen, die zij gewoonlijk op een gesloten boek
draagt, en een haan.

De ogen, haar voornaamste attribuut, duiden op haar
blindheid en het herkrijgen van het gezicht. Ook de

haan staat hiermede in verband. Hij immers kondigt

door zijn gekraai het einde der duisternis en het weer

opkomen van het licht aan.

2168.

ODULPHUS (12 Juni)

Odulphus werd geboren te Verrebest bij Oirschot. Hij

werd priester en walde in een klooster treden, doch zijn

ouders verzetten zich daartegen. Daarop werd hij

pastoor te Oirschot. Later begaf hij zich naar Utrecht

en werd door de H. Fredericus als missionaris naar
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Friesland gezonden, waar hij zegenrijk werk verrichtte.

Hij stierf te Utrecht in de 9de eeuw.

Odulphus wordt afgebeeld als Kanunnik, in toog en

superplie, met bonnet, almucium en brevier.

Aldus komt hij voor op een prent naar A. Bloemaert.

2169.

PASCHALIS BAYLON (17 Mei)

Hij was een lekebroeder van de Orde der Franciscanen

en fungeerde als portier in verscheidene kloosters. Hij

muntte vooral uit door zijn brandende liefde tot het

H. Sacrament des Altaars. Hij werd geboren in 1540

te Torrehermosa in Arragon en overleed in 1592.

In 1690 werd hij heilig verklaard.

Dominichino stelde de Heilige voor, terwijl hij in gebed

verzonken is voor de H. Hostie, hem door een engel

gebracht.

2170.

PAULUS (29 Juni)

Paulus werd geboren omstreeks 3 na Chr. uit een streng

phariseische Joodse familie van de stam Benjamin.

Na zijn opleiding op de tempelschool te Jerusalem

was hij met een fanatieke haat tegen het jonge Chris-

tendom bezeten, die hij niet beter wist te uiten, dan
door als vervolger de nieuwe Godsdienst en zijn belij-

ders naar het leven te staan. Toen hij zich naar

Damascus begaf om daar het Christendom uit te roeien,

werd hij vóór de poorten dier stad door een bovenaard-

se macht terneder geworpen. Hij werd een ander man,
van christenvervolger werd hij Apostel. Na een lang

verblijf te Damascus en te Tarsus, predikte hij in

Antiochië, vanwaar hij drie missiereizen ondernam
om in alle grote steden van Klein-Azië en Griekenland



Paulus, — van Thebe

het Evangelie te verkondigen en Christengemeenten

te stichten, aan welke hij later brieven schreef. Aan
het einde van zijn derde reis, omstreeks 62, geraakte

hij in gevangenschap en werd naar Rome overgebracht,

maar na twee jaar weer vrijgelaten. Na een tweede
gevangenschap onder Nero werd hij op 29 Juni 69
onthoofd. Zijn gebeente berust in de basiliek van
S. Paolo fuori leMura aan de Via Ostiensis buiten Rome.
Paulus wordt afgebeeld met een lange weelderige

baard en een kale schedel. Zijn attributen zijn het boek
en het zwaard. Zie afb. 110.

Hoewel het zwaard natuurlijk duidt op Paulus’ ont-

hoofding geeft Durandus van de beide attributen de
volgende uitleg :

Mucro furor Pauli, liber est conversio Pauli.

(Het zwaard betekent Paulus’ vervolgingswoede, het

boek zijn bekering. Durandus I, 3, 15 ; VII, 44, 7).

Het type, dat in de kunst aan de grote Apostel gegeven
wordt, schijnt op een zeer oude traditie terug te gaan.

Toch vinden wij hem op de absis-mosaiek van S. Cosma
e Damiano te Rome, die uit de 4de eeuw dateert,

voorgesteld met grijze haren en een korte grijze baard.

Bij Rafïael en de latere schilders wordt hij ook niet

langer kaalhoofdig voorgesteld, maar met een lange

weelderige haardos.

Wordt hij tesamen met de H. Petrus afgebeeld, dan is

de eerste Paus de vertegenwoordiger van de Ecclesia

ex circumcisione, Paulus, de Apostel der heidenen,

verbeeldt de Ecclesia ex gentibus.

2171.

PAULUS VAN THEBE (15 Januari)

Geboren omstreeks 234, trok hij zich bij de vervolging

van Decius in de Thebaanse woestijn terug, waar hij
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6o jaren lang als kluizenaar leefde. De H. Antonius

Abt trof hem daar aan. Zijn leven werd door de

H. Hieronymus beschreven in 375.

Paulus de Kluizenaar wordt afgebeeld bekleed met
palmbladeren, met de raaf, die hem brood placht te

brengen aan zijn zijde. Dikwijls wordt hij samen met

de H. Antonius Abt voorgesteld.

Lucas van Leiden schilderde Paulus en Antonius in

gesprek (Liechtenstein Gallerie, Wenen). Ook op Grüne-

wald’s Isenheimer Altaar komt dit gegeven voor.

2172.

PETRUS (29 Juni)

Petrus werd geboren te Bethsaida en heette aanvan-

kelijk Simon, zoon van Johannes. Hij woonde later te

Capharnaum en oefende daar het beroep van visser uit.

Hij werd door Andreas met Christus in aanraking

gebracht, bij wie hij zich voor goed aansloot na de

genezing van zijn schoonmoeder en na de wonderbare

visvangst. Door Christus aangesteld tot Opperherder,

oefende hij na ’s Heren Hemelvaart het gezag uit over

de Kerk. Hij werkte later ook te Korinthe, in Klein

Azië en vooral te Antiochië. Na door een wonder uit de

gevangenis, waarin hij door Herodes geworpen was,

bevrijd te zijn, begaf hij zich naar een andere plaats,

Rome. Hier bekroonde hij zijn werkzaamheid met de

marteldood : hij werd gekruisigd, doch, omdat hij zich

niet waardig achtte op gelijke wijze als zijn Meester

aan het kruis te hangen, met het hoofd omlaag.

Petrus wordt voorgesteld met een rond gezicht, een

korte, gekrulde baard. Meestal heeft hij een kale plek

op de kruin, de tonsura Petri, ofwel hij heeft een kale

schedel met slechts haren opzij en van achteren en een

afzonderlijk bosje midden boven het voorhoofd. Zijn
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attributen zijn het boek en de sleutels. In latere tijden

zijn blauw en geel de kleurenvan zijngewaad. Daarnaast

wordt hij ook wel voorgesteld in pauselijk ornaat, met

tiara, pluviale en de drievoudige kruisstaf. Tijdens de

periode der Barok wordt Petrus vooral afgebeeld in

zijn hoedanigheid van boeteling en martelaar. Behal-

ve de sleutels zijn dan de haan en het kruis zijn

attributen.

Het attribuut der sleutels komt reeds voor in de 5de

eeuw, doch eerst vanaf het einde der 6de eeuw is het

algemeen, doch reeds onder Paus Silvester (314-336)

worden relieken van de keten, waarmede St. Pieter

geboeid geweest was, ingesloten in metalen sleutels, die

aan bisschoppen geschonken werden. Dergelijke sleu-

tels worden nog bewaard te Maastricht en te Luik,

waar zij resp. met St. Servaas en St. Hubertus in

verband gebracht worden. (Zie Acta Sanct. V, 453)-

Aan de beide sleutels van Petrus hecht men in de

Middeleeuwen alras afzonderlijke betekenissen :

Claves duae Petro dantur :

Clavis una, qua librantur

Meritorum pondera ;

Et secunda, potestatis,

Sontes ligans, libertatis

Iter dans ad aethera.

(Twee sleutels ontving Petrus, met de ene weegt hij

de verdiensten der mensen af, de andere geeft hem de

macht de schuldigen te binden en de overigen onbe-

lemmerd te laten opstijgen naar de hemel. Adam van

St. Victor, In festo SS. Petri et Pauli).

Molanus maakt onderscheid tussen een gouden en een

zilveren sleutel : de gouden symboliseert Petrus macht

om de zonden te vergeven, de zilveren zijn bevoegd-

heid onwaardigen van de gemeenschap der gelovigen
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uit te sluiten. Paquot op zijn beurt ziet er het zinne-
beeld in van de geestelijke en de wereldlijke macht van
de Pausen (Molanus-Paquot, 301). Molanus ziet in de
corona of tonsura Petri een herinnering aan Christus’
doornenkroon (Ibid.). Zie afb. 109.
Het scheepje, het net en de roeiriemen van Petrus
worden vergeleken met de Kerk, de prediking en de
sleutels.

Novae remus speciei,

Rete novum datur ei,

Forma navis alia
;

Nam fit remus caeli clavis,

Rete verbum, Petri navis
Praesens est Ecclesia.

(Adam van St. Victor, o. c.).

Reeds in de vroege Middeleeuwen komen wij zittende
beeltenissen tegen van de H. Petrus met de sleutels
in de hand. Dit zijn gewoonlijk vrije nabootsingen van
net bekende beeld in de Romeinse St. Pieter. Pelgrims,
die dit beeld te Rome vereerd en gezien hadden, lieten
bij hun terugkeer in het vaderland een dergelijk beeld
naar hun aanwijzingen vervaardigen, om de herin-
nering aan hun pelgrimage levendig te houden. Een
weinig bekend vroeg-middeleeuws voorbeeld van een
dergelijke Petrus in cathedra is ingemetseld in de toren
der St. Pieterskerk te Sittard.

Op voorstellingen van Petrus’ kruisiging zien wij soms,
hoe de Apostel niet met nagels, maar ifiet koorden aan
het kruis gehecht is. Molanus brengt dit in verband
met vers 18 van Johannes’ laatste hoofdstuk (Molanus-
Paquot, 303).

Tegen het einde der Middeleeuwen en bij de opkomst
der Reformatie wordt Petrus veelvuldig voorgesteld
in pauselijk ornaat. Een fraai voorbeeld hiervan be-
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vindt zich in de St. Pieterskerk van Venraai (eerste

helft der 16de eeuw). Zie ook afb. 108.

Als boeteling komt Petrus, naast Maria Magdalena, in

de periode der Barok ontelbare malen voor aan de ver-

siering van biechtstoelen.

2172a.

PETRUS CANISIUS (27 April)

Kerkleraar, geboren in 1521, als zoon van de burge-

meester van Nijmegen. In 1543 trad hij in de Sociëteit

van Jesus en ontving drie jaar later de priesterwijding.

Achtereenvolgens was hij Professor aan de Universi-

teit van Ingolstadt, Hofprediker te Wenen, Provin-

ciaal der Jezuieten te Augsburg, Hofprediker te Inns-

bruck en daarna Superior te Fribourg (Zw.).

Aldaar overleed hij in 1597. Zijn kathechismus kende

tijdens zijn leven 200 drukken. In 1864 werd hij zalig,

in 1925 heilig verklaard.

Petrus Canisius wordt voorgesteld als Jesuiet. Zijn

gelaatstrekken gaan op portretten terug. Als attribuut

draagt hij soms zijn Catechismus.

Een der meest bekende latere portretten van Petrus

Canisius is dat van de hand van Prof. Leo Samberger.

2173 .

PETRUS MART Y R (29 April)

Hij werd geboren omstreeks 1205 te Verona. Als prior

van het Dominicanenklooster te Como en Inquisiteur

van Noord-Italië bestreed hij de ketterij met nimmer

verflauwende ijver. Zijn tegenstanders brachten hem

in 1252, toen hij zich van Como naar Milaan begaf, op

verraderlijke wijze om het leven. Reeds het volgend

jaar werd hij heilig verklaard.

Petrus Martyr wordt afgebeeld als Dominicaan met een
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bloedige wonde over de schedel, waarin soms het

zwaard nog steekt. Een tweede zwaard steekt gewoon-

lijk in zijn borst of in zijn schouder.

Bekende voorstellingen van St. Petrus Martyr danken
wij o. a. aan het penseel van Fra Angelico (S. Marco,

Florence), Cima da Conegliano (Brera, Milaan), Andrea
del Sarto (Pitti, Florence).

2174.

PHILIPPUS (i Mei)

Hij werd geboren te Bethsaida, was aanvankelijk leer-

ling van Johannes de Doper en later Apostel des He-
ren. Hij zou in Griekenland, Skythië en Klein Azië het

Evangelie verkondigd hebben. Volgens de legende be-

zwoer hij te Hierapolis een draak, die zich in de tempel

van Mars ophield. Toen deze draak uit zijn hol te voor-

schijn kroop, verspreidde hij een giftige stank, waar-

door de zoon des konings gedood werd. Daarop werd de

Apostel door de heidenen gekruisigd.

Het attribuut van de Apostel is gewoonlijk een kruis.

2175.

PHILIPPUS NERIUS (26 Mei)

Hij werd in 1515 te Florence geboren. Reeds als leek

stichtte hij te Rome, ten behoeve van arme pelgrims,

het Ospedale della Trinita. In 1551 werd hij priester en

was vervolgens in de zielzorg werkzaam. Hij stichtte

de Congregatie der Oratorianen. Overleden te Rome
in 1595, werd hij in 1622 heilig verklaard.

Philippus Nerius wordt afgebeeld als priester, steu-

nend op een stok en met een rozenkrans in de hand.
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2176.

RADBOUD (29 November)

De H. Radboud, gesproten uit een adellijk Frankisch

geslacht, stamde van moeders’ zijde af van de beruchte

Friese koning Radboud. Hij studeerde aan de dom-

school te Keulen en daarna aan de Franse hofschool.

In 899 werd hij tot Bisschop van Utrecht gekozen,

maar, door de invallen der Noormannen gedwongen,

verlegde hij zijn zetel naar Deventer. Hij was een man
van grote geleerdheid en kunstzin. Zijn relieken berus-

ten te Deventer.

Radboud wordt voorgesteld opziende naar de hemel,

waar Maria, vergezeld van enkele heilige maagden hem
verschijnt.

Aldus komt hij voor op een prent naar A. Bloemaert.

Vóór zijn dood zou de H. Maagd hem verschenen zijn,

vergezeld van de HH. Agnes en Thecla.

2176a.

RAPHAEL (24 October)

De aartsengel Raphael werd door God als reisgezel

medegegeven aan de jonge Tobias op zijn tocht naar

Gabelus in Medië. Veilig bracht hij hem aan zijn oude

vader terug, die hij tevens van zijn blindheid genas.

Als begeleider van Tobias wordt Raphael afgebeeld in

pelgrimskledij, met staf en kalebas-fles. Soms draagt hij

tevens een vis in de hand of een artsenijbus met de gal

van de vis, waarmede hij de blindheid van de oude

Tobias genas.

Een schilderij van Francesco Botticini (Accademia,

Florence) geeft de drie aartsengelen, Michael, Raphael

en Gabriël weer. Raphael staat in het midden : hij

houdt de jonge Tobias, die de vis draagt, bij de hand.
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2177.

REM AC LUS (3 September)

Bisschop van Maastricht, geboren te Berry in Aqui-

tanië omstreeks 600. In 632 werd hij Abt van het kloos-

ter Solignac. Tegen 640 preekte hij het Evangelie in

de Ardennen, waar hij de kloosters Malmédy en Stave-

lot stichtte. In 650 koos men hem als opvolger van

St. Amandus tot Bisschop van Maastricht. In 660 deed

hij afstand van die waardigheid en was daarna nog

acht jaren lang Abt van Stavelot. Zijn relieken berus-

ten aldaar, in een kostbaar reliekschrijn van omstreeks

1260.

Remaclus wordt voorgestcld als Bisschop met een wolf

aan zijn zijde.

Hij zou de wolven uit de omgeving van Stavelot ver-

dreven hebben.

2178.

REMIGIUS (1 October)

Geboren omstreeks 440, werd hij op 22-jarige leeftijd

Bisschop van Reims. In 496 doopte hij koning Clovis

met vele zijner edellieden. Volgens de legende zou een

duif hem het flesje met de daarvoor benodigde zalfolie

gebracht hebben. Hij stierf omstreeks 534 in zijn

bisschopsstad.

Hij wordt voorgesteld als Bisschop, met als attribuut

de duif, die het olieflesje draagt.

2179.

ROCHUS (16 Augustus)

Rochus werd geboren te Montpellier als zoon van rijke

ouders. Na hun dood schonk hij al zijn bezittingen aan

de armen en hij werd pelgrim en bedelaar. Op zijn
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reizen in Italië genas hij veel pestlijders door het kruis-

teken en door gebed. Toen hij in Piacenza ook zelf

door de ziekte werd aangetast, trok hij zich in de een-

zaamheid terug, waar hij door een engel verpleegd

werd, terwijl zijn hond hem iedere dag een brood

bracht en zijn zweren likte. Hij stierf omstreeks 1327-

Zijn verering werd goedgekeurd op het Concilie van

Constanz. In de latere Middeleeuwen is hij de pest-

heilige bij uitnemendheid en ontstaan alom bedevaart-

plaatsen, gasthuizen en broederschappen hem ter ere.

St. Rochus wordt afgebeeld in pelgrimsgewaad. Hij

licht zijn kleed op om de pestbuil op zijn been te

tonen. Gewoonlijk staat een hond met een brood in de

bek bij hem, soms ook een engel.

Aldus wordt hij o. a. voorgesteld door Joachim Patinier

(Pinakothek, München) en door Joost van Kleef (Ibid.).

Beelden van St. Rochus uit de latere Middeleeuwen

komen vrij veel voor : het Aartsbisschoppelijk Museum

te Utrecht bezit er alleen al vier. Ook de Italiaanse

kunst beeldt San Rocco veelvuldig af.

2180.

ROS

A

VAN LIMA (30 Augustus)

Zij werd geboren in 1586 te Lima in Peru. Op 5-jarige

leeftijd legde zij de gelofte van zuiverheid af en zij

begon zich van toen af aan op de strengste boetedoe-

ning toe te leggen. Zij trad in de Derde Orde van St.

Dominicus en stierf, na veel lijden naar ziel en lichaam,

in 1617. Zij werd in 1671 heilig verklaard. Zij wordt

aangeroepen tegen besmettelijke ziekten.

Zij wordt afgebeeld als Dominicanes met een doornen-

kroon of een krans van rozen op het hoofd. Soms draagt

zij het Jesuskind op de arm of een kruisbeeld in de

hand.
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In de St. Pauluskerk te Antwerpen bevindt zich haar
marmeren beeld. Te Sittard werd reeds in de 17de eeuw
een kapel te harer ere gebouwd. Zij heeft er, als een der
plaatselijke patroonheiligen, een anker met het stads-

wapen als attribuut. Ook draagt zij echter wel een
anker als patrones der haven van Lima.

2181.

ROSALIA (4 September)
Rosalia was een maagd uit Palermo, waar zij gesproten
was uit het adellijke geslacht der Sinibaldi. Zij leefde
in de 12de eeuw als kluizenares in een spelonk van de
Monte Pellegrino. Haar lichaam werd tijdens de pest-

epidemie van 1624 teruggevonden.
Zij wordt afgebeeld als boetelinge, met een krans van
rozen op het hoofd en een doodshoofd en een crucifix

in de hand. Een enkele maal wordt zij wel eens voor-
gesteld als Augustines.

De krans van rozen duidt op haar naam : Rosalia. Als
Augustines wordt zij voorgesteld door van Dijck
(Hofmuseum, Wenen).

2182.

SCHOLASTICA (10 Februari)
Zij was een zuster van de H. Benedictus

;
zij werd ge-

boren omstreeks 480 en zou abdis geweest zijn in een
klooster bij Montecassino. Ieder jaar bezocht zij één-
maal haar broeder. Zij stierf naar het verhaal van de
H. Gregorius de Grote omstreeks 542, kort nadat zij

Benedictus voor het laatst bezocht had. Deze zag op
het ogenblik van haar sterven hare ziel in de gedaante
van een duif ten hemel stijgen.

Scholastica wordt afgebeeld als abdis met een duif
als attribuut.

Een paneel van de Meester van Liesborn beeldt de
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Scholastica, Sebastianus

H. Scholastica aan de zijde van haar broeder, de

H. Benedictus, af (National Gallery, Londen). De
scène van Benedictus’ visioen bij Scholastica’s dood

wordt reeds uitgebeeld op een 12de eeuwse miniatuur

in een handschrift der bibliotheek van Stuttgart

(Cod. hist. fol. 415, f. 25 r.).

2183.

SEBASTIANUS (20 Januari)

Sebastianus is een martelaar, die tijdens de vervolging

van Diocletianus zijn leven gaf voor Christus en die

reeds in de 4de eeuw zeer vereerd werd. Hij zou een

officier van de keizerlijke lijfgarde geweest zijn
;
als

Christen aangeklaagd,werd hij in het amphitheater van

Flavius met pijlen doorschoten. Hij was echter niet

dood en door de goede zorgen der weduwe van de

martelaar Castulus genas hij van zijn wonden. Toen

hij eens toevallig de keizer ontmoette, verweet hij hem
onverschrokken zijn wreedheid als vervolger van het

Christendom. Hij werd daarop gegfepen en met knup-

pels doodgeslagen, zijn lijk werd in de Cloaca Maxima
geworpen. De Christin Lucina liet het echter begraven

aan de Via Appia, omtrent de plek, die men a d

catacumbas noemde.

Gewoonlijk wordt hij afgebeeld, terwijl hij, aan een

boom of paal gebonden, met pijlen doorschoten is

;

daarbij is hij slechts met de lendendoek bekleed. Daar-

naast komt hij ook voor als ridder, met wapenrusting,

speer en schild.

Tijdens de Middeleeuwen werd hij als een der voor-

naamste patronen tegen de pestziekte vereerd, omdat

de pijl van oudsher het symbool der pest was. In de

laat-middeleeuwse beeldhouwkunst is zijn beeltenis

niet zeldzaam. Het veelvuldigste echter komt hij, als
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welkome gelegenheid tot het weergeven van het man-
nelijk naakt, in de Italiaanse kunst voor. Enkele der

meest bekende voorstellingen zijn die van de hand van
Pietro Perugino (1446-1523 ;

Louvre, Parijs), Cosimo

Tura (1430-1495 ;
Museum, Dresden), Sandro Botticelli

(1474 ;
Kaiser Friedrich Museum, Berlijn), Antonio

Pollaiuolo (1475 ; National Gallery, Londen), Annibale

Carracci (1560-1609 ;
Galleria Doria, Rome). Zie afb. 133.

2184.

SERVATIUS (13 Mei)

Servatius, volgens de legende een bloedverwant des

Heren, was Bisschop van Tongeren. Hij nam deel aan

de Synode van Sardica in 343 en aan de Synode van
Rimini in 359, waar hij een der felste bestrijders van de

Arianen en hun leer was. Hij stierf in 384 te Maastricht.

Hij had zich, toen hij zijn einde voelde naderen, naar

deze stad begeven, omdat hij daar wilde begraven

zijn. Tijdens zijn reis naar Rome zou de H. Petrus hem
verschenen zijn, om hem een sleutel te overhandigen.

Zijn relieken berusten te Maastricht in de beroemde,

laat I2de-eeuwse « Noodkist ». Een verzilverd koperen

borstbeeld van het einde der 16de eeuw bevat zijn

schedel. Ook zijn « sleutel » wordt te Maastricht be-

waard. (Zie onder : Petrus).

Servatius wordt afgebeeld als bisschop met een sleutel

als attribuut. Onder zijn voeten ligt een draak. Een
minder voorkomend attribuut is de adelaar.

Voor Servatius’ veronderstelde verwantschap met
Christus, zie n° 2027. Het Maastrichtse Kapittel zong

de Heilige op zijn feest aldus toe :

Hymnum solemni voce personemus
Ut Servatium praesulem laudemus,
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Servatius, Severus, Silvester

Quem de carnali progeme Christi

Natum gaudemus.

De draak onder Servatius’ voeten herinnert aan zijn

onverschrokken bestrijding van het Arianisme. De
adelaar zou hem op zijn tocht naar Rome met één
vleugel tegen de zon beschermd hebben, terwijl hij

hem met de andere koelte toewaaide.

St. Servaas staat afgebeeld op een der gevelvelden der
Noodkist. Hij draagt er geen attribuut en wordt ge-

flankeerd door twee engelen, die zijn staf en een open-
geslagen boek dragen. Dezelfde kerk bezit een bijna

levensgroot beeld van de Heilige. Het is gekenmerkt
met de gewone attributen, en dateert uit de 14de eeuw.
Zie afb. 135. Een verwante beeltenis bevindt zich in de
kerk St. Servais te Luik.

2185.

SEVERUS (1 Februari)

Severus was Bisschop van Ravenna en nam als zodanig
deel aan de Synode van Sardica, waar ook Servatius

aanwezig was. Voor hij Bisschop werd, zou hij wever
geweest zijn. Het gebeente van de Heilige werd later

naar Erfurt overgebracht. Hij is de patroon der wevers.

Severus wordt afgebeeld als Bisschop met een wevers-
spoel in de hand.
Als patroon der wevers ontmoeten wij zijn ióde-eeuwse
beeltenis in de kerken van Horst en Venraai. (Deze
beelden stellen dus niet Severinus voor, gelijk men
gewoonlijk meent, maar Severus).

218C.

SILVESTER (31 December)
Silvester was Paus van 314 tot 335. Onder zijn ponti-

ficaat bekeerde zich keizer Constantijn de Grote tot het
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Christendom, waardoor de Kerk de vrede gewerd.

Silvester zou de keizer zelf in het Baptisterium van

Lateranen gedoopt hebben.

Hij wordt afgebeeld als Paus. Zijn attribuut is een stier,

die aan zijn voeten ligt.

Volgens de legende zou hij een stier, die door toverij

gedood was, weer ten leven gewekt hebben.

2187.

SIMEON (8 October)

Simeon is de vrome grijsaard, die volgens Lucas

(2, 25 v.) bij de opdracht van het kind Jesus in de

tempel Hem als de Messias erkende. Zijn relieken zou-

den in de 6de eeuw naar Constantinopel overgebracht

zijn
;
sinds 1243 berusten zij te Zara, waar zij thans

nog in een in 1380 vervaardigd schrijn bewaard worden.

Simeon wordt afgebeeld met het goddelijk Kind op de

armen.

Aldus komt hij reeds in de i3de-eeuw voor aan de

portieken van Franse kathedralen. Het Aartsbisschop-

pelijk Museum te Utrecht bezit een doek van of in de

trant van Abraham Bloemaert (1564-1651), dat Simeon

ten halven lijve voorstelt, met het Christuskind op de

armen.

2188.

SIM ON ZELOTES, DE IJVERAAR
(28 October)

Simon de Ijveraar, een der twaalf Apostelen, zou na de

Hemelvaart des Heren het Evangelie gepredikt hebben

in Perzië en daar de marteldood hebben ondergaan,

doordat men hem doormidden zaagde.

Zijn gewone attribuut is de zaag.
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Simon Stock, Sixtus

2189.

SIMON STOCK (16 Mei)

Hij was geboortig uit Kent. Aanvankelijk was hij

kluizenaar en rondtrekkend prediker. In 1212 trad hij

in de Orde der Carmelieten, aan wier hoofd hij van

1242 tot 1265 stond. Volgens de legende zou Maria

hem verschenen zijn om hem het scapulier over te

reiken.

Simon Stock wordt afgebeeld, terwijl hij in knielende

houding het scapulier in ontvangst neemt uit de han-

den der H. Maagd.
De Luikse schilder Walthère Damery schilderde om-
streeks 1640 een fresco met deze voorstelling in de

Carmelietenkerk der Rue de Vaugirard te Parijs. Een
soortgelijke voorstelling van dezelfde meester bevindt

zich in het Museum te Mainz.

2190.

SIXTUS (6 Augustus)

Paus Sixtus II (257-258) werd tijdens de vervolging

van Valerianus in de catacombe van Praetextatus ge-

vangen genomen en bij de ingang dier catacombe te-

samen met zijn diakens Felicissimus en Agapitus ont-

hoofd. De diaken Laurentius werd enkele dagen later

gemarteld.

Sixtus wordt voorgesteld als Paus met als bijzonder

attribuut de geldbuidel.

Volgens de legende zou hij aan Laurentius de schatten

der Kerk overhandigd hebben, met het verzoek ze aan
de armen uit te delen. St. Sixtus komt zonder bijzonder

attribuut voor op de beroemde Sixtijnse Madonna van
Rafïael (Dresden, Museum).
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2191.

STANISLAUS KOST KA (13 November)
Stanislaus werd in 1550 te Rostkow geboren als telg

van een adellijk Pools geslacht. Hij maakte zijn studies

op het college der Jesuieten te Wenen. Daar hij in deze

Orde wilde treden, waartegen zijn vader bezwaren
maakte, vluchtte hij naar de H. Petrus Canisius te

Dillingen. In 1567 werd hij te Rome door de H. Fran-

ciscus Borgia in het noviciaat der Sociëteit van Jesus

opgenomen. Reeds in 1568 stierf hij. Zijn heiligverkla-

ring had plaats in 1726, nadat hij in 1670 in de rei der

Gelukzaligen was opgenomen.

De H. Stanislaus wordt afgebeeld als Jesuiet, met als

attributen een lelie en een reisstaf, terwijl hij het Kind
Jesus op de armen draagt. Ook wordt hij afgebeeld

geknield voor het Allerheiligste, of voor een engel, die

hem de H. Communie brengt. Ook wordt wel de ver-

schijning van de H. Maagd met het Christuskind aan
Stanislaus voorgesteld.

De verschijning der H. Maagd aan Stanislaus werd
geschilderd door Carlo Maratta (1625-1713) in S. Andrea
al Quirinale te Rome. De reisstaf herinnert aan zijn

tocht van Dillingen naar de eeuwige stad, waar hij in

de Sociëteit van Jesus werd opgenomen.

2192.

STEPHANUS (26 December)

Een der zeven door de Apostelen te Jerusalem aange-

stelde diakens. Voor de Hoge Raad gebracht, werd hij

ter dood veroordeeld en buiten de stad gestenigd, waar-
door hij de eerste martelaar, protomartyr, der H. Kerk
werd. Zijn verering verbreidde zich alom, nadat in 415
bij Jerusalem zijn gebeente teruggevonden werd.
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Stephanus, Suitbertus, Thecla

Stephanus wordt afgebeeld als diaken, gekleed in albe

en dalmatiek. Hij draagt een palm in de hand. Zijn

bijzonder attribuut zijn de stenen, die hij in de hand,

op een boek of op zijn hoofd draagt. Soms liggen zij ook

naast hem op de grond.

De voorstellingen van Stephanus zijn zeer talrijk. Een
bekend werk is het schilderij van Francesco Francia

(1450-1517 ;
Villa Borghese, Rome).

2193.

SUITBERTUS (1 Maart)

Suitbertus kwam met de H. Willibrord als missiebis-

schop in Friesland en werkte later in de streek van de

Lippe en de Roer. Nadat dit gebied door de Saksers

verwoest was, trok hij zich terug op een eiland in de

Rijn, Kaiserswerth genaamd, waar hij een klooster

stichtte en in 713 stierf. Zijn gebeente berust aldaar

in een i3de-eeuws reliekschrijn.

Suitbertus wordt afgebeeld als Bisschop, hij draagt als

attribuut een achtpuntige ster in de hand.

Suitbertus’ moeder zou voor zijn geboorte een droom-

gezicht gehad hebben, waarin zij een heerlijk glanzende

ster aan de hemel zag staan, die twee stralen uitzond,

één naar Gallië en een naar Duitsland. Daarna daalde

de ster op haar legerstede neer. Bisschop Aidan van

Lindisfarne, aan wie zij dit gezicht verhaalde, was van

mening, dat dit de toekomstige heiligheid beduidde

van de zoon, die zij het leven zou schenken.

2194.

THECLA (23 September)

Thecla was een jonkvrouw uit Iconium, die door de

H. Paulus tot het Christendom bekeerd was. Daar zij

maagd wilde blijven, weigerde zij haar bruidegom te
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huwen, waarop haar moeder haar tot de vuurdood
verwees. Zij werd echter door een wonder gered. Zij

vergezelde toen de H. Paulus naar Antiochië, waar zij

andermaal gemarteld werd, doch ook hier ontkwam zij

aan haar beulen. Zij keerde uiteindelijk naar Iconium
terug, waar zij een aantal vrome jonkvrouwen om zich

verzamelde en op 91-jarige leeftijd overleed. Haar
naam komt voor in de kerkelijke gebeden der ster-

venden.

Haar attributen zijn vlammen en een of meerdere
leeuwen.

Te Antiochië zou zij ook voor de leeuwen geworpen
zijn. Op een Menas-ampul der 4de eeuw (zie n° 2159)
komt haar beeltenis voor. Zij is er half ontkleed aan
een paal gebonden tussen twee stieren, een beer en
een leeuwin.

2195.

THEODARDUS (10 September)

Theodardus was de opvolger van de H. Remaclus als

bisschop van Maastricht. Toen sommige lieden zich aan
kerkelijke goederen vergrepen hadden, riep hij de hulp
in van koning Childerik II. Hij werd daarop door
sluipmoordenaars om het leven gebracht in het jaar

668. Zijn gebeente berust in de kathedraal van Luik.

Theodardus wordt afgebeeld als bisschop, met een
zwaard in het hoofd.

2196.

THEODORUS (9 November)
Theodorus was een Christen soldaat in het leger van
keizer Maximianus. Na velerlei folteringen stierf hij de
marteldood op de brandstapel.
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Theodorus, Theresia

Theodorus wordt afgebeeld als krijgsman met een bran-

dende fakkel in de hand.

Aan de Zuiderportiek van de Kathedraal te Chartres

staat Theodorus afgebeeld als een jong ridder, met

maliënkolder, schild en standaard.

2197.

THERESIA (15 October)

Zij werd geboren in 1515 te Avila in Spanje en trad op

18-jarige leeftijd in het Catmelitessenklooster aldaar.

Door versterving, boete en vlammende liefde kwam zij

tot de hoogste toppen der mystieke schouwing, terwijl

zij daarnaast, vanaf 1560, met ridderlijke mannenmoed

de hervorming harer Orde ondernam. Zij stierf in 1582

te Alba de Tormes, waar zij in de kloosterkerk begraven

werd. Haar heiligverklaring vond plaats in 1622.

De H. Theresia wordt voorgesteld als Carmelites, zij

knielt in extase neer, terwijl een engel met een vurige

schicht haar hart doorboort. Ook wordt zij wel in de

houding van gebed of extase voorgesteld, terwijl de

H. Geest boven haar zweeft.

De meest beroemde voorstelling der Transverberatio

Cordis is Bernini’s marmeren groep in S. Maria della

Vittoria te Rome, die o. a. de Nederlander Gérard

Lairesse tot een prent inspireerde. Walthère Damery

(1610-1672) benutte hetzelfde gegeven in de Parijse

Carmelietenkerk ,
evenals Rubens (Museum, Antwer-

pen). De Italiaanse en Spaanse schilderkunst gebruikt

gaarne motieven uit het leven der H. Theresia (Guer-

cino, Brera, Milaan ;
Tiepolo, eertijds Carmelietenkerk,

Venetië).
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2198.

THERESIA VAN HET KINDJE
JESUS (3 October)

Thérèse Martin werd in 1873 te Alengon geboren en zij

was nog niet tenvolle 16 jaar oud, toen zij in het Carme-
litessenklooster te Lisieux de sluier ontving. Het ge-
heim harer heiligheid was de « kleine weg », het opvol-
gen van Jesus’ gebod te worden als de kinderen. Zij

stierf 24 jaar oud op 30 September 1897. Zij werd
reeds in 1925 heilig verklaard en in 1928 aangesteld
als patrones der missies en der missionarissen.

Theresia wordt voorgesteld als Carmelites met een
crucifix en rozen in de hand.
De rozen herinneren aan haar gezegde : « Ik zal een
regen van rozen uit de hemel doen nederdalen » en
« Ik zal mijn hemel doorbrengen met goed te doen op
aarde ».

2199.

THOMAS (21 December)
Thomas is een der twaalf Apostelen. Hij is afkomstig
uit Galilea en werd vooral bekend om zijn aanvanke-
lijke twijfel en ongeloof, die gevolgd werd door de
vurige belijdenis van het geloof in de Godheid van de
verrezen Christus. Later zou hij in het land der
Parthen en der Indiërs het Evangelie verkondigd heb-
ben. Hij zou op bevel van koning Misdai, wiens gemalin
hij tot het Christendom bekeerd had, met lansen door-
stoken zijn. Zijn relieken worden sinds de 13de eeuw
te Edessa vereerd.

Thomas’ gewone attribuut is, behalve de lans, de
winkelhaak.

Hij draagt dit attribuut, omdat hij een paleis zoubou-
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Thomas, — van Aquino

wen voor de Indische koning Gundifar (Gundaphorus).

Hij bouwde hem echter een hemels paleis in de plaats

van een aardse woonstede, door dat hij de hem voor

dat doel gegeven gelden onder de armen verdeelde en

de koning tot het Christendom bekeerde.

2200.

THOMAS VAN AQUINO (7 Maart)

Hij werd geboren in 1225 te Roccasecca in Campanië.

Reeds op 5-jarige leeftijd werd hij oblaat te Montecas-

sino, later studeerde hij te Napels. In 1243 trad hij tegen

de wil zijner familieleden in de Orde van St. Dominicus.

Hij was in Parijs en Keulen de leerling van Albertus

Magnus en doceerde sinds 1252 Theologie te Parijs

en elders. Op weg naar het Concilie van Lyon stierf hij

in Fossanova. Hij werd te Toulouse begraven. In 1323

werd hij heilig verklaard, waarna hij in 1567 tot kerk-

leraar en in 1850 tot patroon van alle Katholieke

scholen verheven werd. Als kerkleraar draagt hij de bij-

naam van Doctor Angelicus, de Engelachtige Leraar.

Zijn hoofdwerken zijn de Summa theologiae en de Sum-
ma contra gentiles.

St. Thomas van Aquine wordt voorgesteld als Domini-

caan met een boek in de hand. Gewoonlijk draagt hij

een zon, een ster of een schitterende edelsteen op de

borst. Verder houdt hij een monstrans of kelk in de

hand, terwijl een duif op zijn schouder zit. Minder vaak

draagt hij bovendien een lelie en liggen een staf en een

mijter aan zijn voeten.

De zon op de borst van St. Thomas gaat terug op een

visioen van de Dominicaanse lector Albertus Manduca-

sinus van Brescia (omstreeks 1314), die de Heilige aan

de zijde van St. Augustinus zag staan met op de borst

een kostbare steen, « die de Kerk verlichtte ». Deze
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steen kreeg in de kunst de vorm van een schijf met
stralen, die men weldra aanzag voor de zon. De duif

op zijn schouders is, evenals bij St. Gregorius het sym-
bool van de bovenaardse inspiratie zijner werken. De
monstrans en de kelk duiden op zijn grote verering voor
de Eucharistie, die zich uitte in het door hem samen-
gestelde Officie van het H. Sacrament met zijn heer-

lijke hymnen. De mijter en de staf aan zijn voeten
herinneren eraan, dat hij alle hem aangeboden kerke-

lijke waardigheden, o. a. die van Aartsbisschop van
Napels, van de hand wees.

2201.

THOMAS BECKET (29 December)
St. Thomas Becket werd geboren te Londen in 1118.

Zijn juridische studiën volbracht hij te Oxford, Parijs

en Bologna. In 1155 werd hij door koning Hendrik II

tot Lord Chancellor benoemd en in 1162 tot Aarts-

bisschop van Canterbury en Primaat van Engeland.
Hoewel hij zich aanvankelijk toegeeflijk betoonde voor
’s konings streven om de rechten der Kerk te beperken,
herriep hij in 1x64 zijn concessies en moest daarop de
wijk nemen naar Sens in Frankrijk. Na zijn terugkeer

werd hij in 1170 tijdens de vespers in zijn kathedraal
vermoord en reeds in 1x73 heilig verklaard. Zijn graf

was een der beroemdste bedevaartplaatsen der Middel-
eeuwen. De fabelachtige rijkdom der ex-voto’s, die zijn

graf in de heerlijke kathedraal van Canterbury sierden,

waren het getuigenis van de grote verering, die St. Tho-
mas Becket in de loop der eeuwen gewerd. De schatten

van Canterbury prikkelden de hebzucht van Hendrik
VIII. Hij liet St. Thomas gerechtelijk als verrader
brandmerken, waarop de relieken van de Heilige in de
Theems geworpen en de schatten geconfiskeerd werden.
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Thomas Becket, — van Villanova, Ursula

Ook werden tegelijker tijd alle afbeeldingen van de

Heilige vernietigd.

St. Thomas Becket wordt afgebeeld als Bisschop met
een palm en een zwaard. Soms steekt bovendien een

zwaard in zijn hoofd.

Het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht bezit een

I3de-eeuws reliekschrijn in Limosijns émail met voor-

stellingen van de Heilige en van zijn marteldood.

2202.

THOMASVANVILLANOVA
(18 September)
Hij werd geboren in 1488 bij Villanova en werd hoog-

leraar te Salamanca. Daarna trad hij in de Orde der

Augustijner Eremieten, was eerst hofprediker van
Karei V en sinds 1544 Aartsbisschop van Valencia.

Hij muntte uit door zielenijver en liefdadigheid. Hij

stierf in 1555 en werd in 1658 heilig verklaard.

Hij wordt afgebeeld als Bisschop met een geldbuidel in

de hand en omringd door armen.

Thomas van Villanova werd in beeld gebracht door

Murillo (Capucijnenkerk, Sevilla) en door Claudio

Coello (Louvre, Parijs).

2203.

URSULA (21 October)

Volgens een in de nde eeuw ontstane legende zou

Ursula de dochter zijn geweest van een koning uit

Brittannië. Een heidense prins dong naar haar hand en

zij beloofde zijn vrouw te zullen worden op voorwaarde,

dat hij zich tot het Christendom bekeerde en dat hij

haar toestond met elfduizend maagden een pelgrims-

tocht naar Rome te ondernemen. Aldus geschiedde ; te

Rome werd zij met hare gezellinnen door Paus Cyria-
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cus ontvangen. Doch op de terugweg werden zij te

Keulen door de Hunnen onder koningGuam vermoord,

evenals Paus Cyriacus en zijn gevolg, die hen op hun

reis vergezelden. Zij werden door boogschutters neer-

geschoten. Kort daarop echter werden de Hunnen
door elfduizend engelen verdreven. De inwoners van

Keulen begroeven de martelaressen en stichten een

kerk te hunner ere.

Ursula wordt afgebeeld in vorstelijk gewaad met een

pijl in de hand. Vaak vindt een aantal harer gezellinnen

en soms ook Paus Cyriacus met zijn gevolg een plaats

onder haar mantel, op gelijke wijze als de gelovigen

onder de mantel der Madonna schuilend worden voor-

gesteld. (Zie n° 1105). In de Italiaanse kunst is een

kruisstandaard haar attribuut.

Memlinc plaats haar met pijl en schutsmantel op een

der smalle zijden van de rijve der H. Ursula te Brugge.

Het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht bezit een

beeld van Duitse origine uit het begin der 16de eeuw.

Zie afb. 136. Een iyde-eeuws beeld, eveneens nog

met het schutsmantel-motief bezat het Ursulinen-

klooster Jerusalem te Venraai. Fra Angelico plaatst

haar met de kruisvaan op zijn kroning van Maria

(Louvre, Parijs) en op zijn Aanbidding der Wijzen

(S. Marco, Florence).

2204.

VERONICA (4 Februari)

De legende, volgens welke de vrome vrouw Veronica

(Beronike) Christus op Zijn kruisweg met een doek het

gelaat zou hebben afgewist, waarop het aanschijn des

Heren op haar doek zou zijn afgedrukt, dateert eerst

uit het begin der nde eeuw. Oudere versies komen
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Veronica, Vincentius a Paulo, Vitus

reeds zeer vroeg voor, o. a. in de Acta Pilati uit de

4de eeuw.

Veronica wordt afgebeeld met de doek in de hand,

waarop het aanschijn van Christus is afgedrukt.

De legende en ook de devotie tot Veronica werd alge-

meen verspreid door de opname van de episode in de

Kruisweg. Een harer meest beroemde uitbeeldingen

is die door de Meester van Flémalle (Staedelsches Insti-

tut, Frankfurt). Ook Memlinc schilderde haar (Coll.

Thysen-Bornemisza, Lugano). In een vroeg 14de-

eeuwse hymne lezen wij :

Salve sancta facies

Nostri redemptoris,

In qua nitet species

Divini splendoris,

Impressa panniculo

Nivei candoris

Dataque Veronicae

Signum ob amoris.

Men leidt de naam Veronica gewoonlijk af van Vera

icon. In de oudere versie heet zij Bepviicrj.

2205.

VINCENTIUS A PAULO (19 Juli)

Hij werd geboren in 1576 is Gascogne. Hij is de stichter

der Lazaristen en der Zusters van Liefde. Hij overleed

op 9 Juli 1660 en werd in 1737 heilig verklaard.

Zijn afbeeldingen, in priestergewaad, gaan terug op

portretten. Soms leidt hij een arm kind aan de hand en

draagt een vondeling op de arm.

2206.

VITUS (15 Juni)
Hij was een martelaar, die tijdens de vervolging van

Diocletianus het leven liet. Hij zou, volgens de
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legende, geboren zijn te Mazzara aan de westkust van
Sicilië. Als jonge knaap ontvluchtte hij zijn vaderlijk

huis, omdat men hem daar tot verzaking van het
Geloof wilde brengen en begaf zich met zijn voedster
Crescentia en met de H. Modestus naar Italië. Daar
werden zij voor de rechterstoel van Diocletianus gesleept
en o. a. in een ketel met ziedend lood en pek gefolterd.

Een engel verloste hen echter en bracht hen over naar
Lucanië.

St. Vitus wordt afgebeeld als jongeling met een ketel of

pot als attribuut. Soms draagt hij in de plaats daarvan
een afbeelding van de oven, waarvan ook sprake is in

zijn legende.

Om zijn attribuut is hij patroon tegen het bedwateren
van kinderen. Tevens roept men hem aan om ’s mor-
gens tijdig te ontwaken, en als zodanig plaatst men
wel een haan aan zijn zijde. Te Well (L.) bevindt zich
een beeltenis van de Heilige van omstreeks 1600, die de
oven als attribuut schijnt te dragen. Het voorwerp
heeft echter het aanzien gekregen van een gebouwtje
met een poort. Tevens staat de Heilige op een leeuw.

Volgens de Legenda Aurea immers zou hij, nadat hij

aan de marteling in het vuur van de oven ontkomen
was, voor een leeuw geworpen zijn, maar de leeuw
vernederde zich voor de kracht van het Geloof van de
12-jarige Vitus.

2207.

WERENFRIDUS (14 Augustus)
Werenfridus kwam als gezel van de H. Willibrordus
naar Nederland. Hij was de eerste pastoor van Eist
en van Westervoort. Ook zou hij het Evangelie ver-
kondigd hebben te Durestad en te Medemblik. Hij over-
leed omstreeks 760 en werd te Eist begraven.
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Werenfridus, Wilgefortis

Werenfridus wordt afgebeeld als priester met in de

hand een scheepje, waarop een doodskist staat.

Aldus komt hij voor op een prent naar Bloemaert.

Volgens de legende zou men niet geweten hebben waar
de Heilige te begraven. Men plaatste zijn lijkkist toen

op een schip, dat onbemand wegvoer en te Eist landde.

2208.

WILGEFORTIS (20 Juli)

Deze geheel legendarische Heilige zou een heidense

koningsdochter geweest zijn, die zich tot het Christen-

dom bekeerde. Haar vader wilde haar aan een heidense

prins uithuwelijken, doch Wilgefortis weigerde. Toen
haar vader haar wilde dwingen het voorgestelde huwe-
lijk aan te gaan, bad zij tot God, dat Hij haar helpen

zou. En zie, op haar gebed groeide om haar kin een

baard, waarop geen enkele minnaar haar meer begeer-

de. Haar vader, in woede ontstoken, deed haar aan het

kruis hechten. Vermoedelijk ontstond deze legende in

de Nederlanden.

St. Wilgefortis wordt afgebeeld als een gekroonde

maagd met een baard, gekleed in een lang gewaad. Zij

is met koorden aan een kruis gehecht.

Een i6de-eeuws beeld dezer Heilige bevindt zich in de

kerk te Horst (L.). In Vlaanderen, Wallonië en Noord
Frankrijk komt zij veelvuldig voor. Ook heet zij Ont-

kommernis, Adjutor, Sinte Helper, Liberata, Regen-

fledis. In het Frans heet zij Sainte Débarras. De legende

is ontstaan toen men afbeeldingen van de in de Middel-

eeuwen zeer beroemde Santo Volto van Lucca, een

crucifix, dat Christus weergeeft met een lang gewaad
en gekroond, niet meer begreep. Zie afb. 137.
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2209.

WILLEM VAN M A L E V A L

Willem van Maleval, ook de Grote genaamd, bekeerde
zich onder invloed van St. Bernardus van zijn werelds

leven. Met zware ketenen om het lichaam en een helm
op zijn hoofd pelgrimeerde hij naar Rome, waar hij van
Paus Eugenius III vergiffenis zijner zonden ontving.

Daarna trok hij naar het H. Land, waarna hij, terug-

gekeerd zijnde, de eenzaamheid opzocht, eerst in de
streek van Pisa, later bij Siena, in een onherbergzaam
oord, Maleval geheten. Daar stichtte hij de Congregatie
der Wilhelmieten. Hij stierf in 1157.
Gewoonlijk wordt hij afgebeeld als monnik met een

helm op het hoofd, in de Italiaanse kunst echter als

een ridder met wapenrusting en speer.

Hij komt voor op een schilderij van Hugo van der Goes
(Staedelsches Institut, Frankfurt).

2210.

WILLIBRORDUS (7 November)
Willibrordus werd geboren omstreeks 657 in Northum-
berland, was eerst monnik te Ripon en daarna in het
Ierse klooster Rathmelsigi onder St. Egbert. In 690
kwam hij als geloofsverkondiger naar Nederland en vijf

jaar later werd hij door Paus Sergius II te Rome tot

Bisschop van Utrecht gewijd. Hij stichtte verscheidene
kloosters, waaronder de abdij van Echternach in 698.
Hij stierf in 739 en werd te Echternach begraven.
Willibrordus wordt voorgesteld als Bisschop. Hij

draagt een kerkmodel, gewoonlijk de Utrechtse Dom,
in de hand, tevens is een vaatje zijn attribuut. Zie afb. 2.

Willibrordus wordt met een vaatje afgebeeld, omdat
men te Echternach telken jare op de dag, dat het

1004



Willibrordus

overlijden van Willibrord’s vader herdacht werd,

armen ter tafel nodigde. Onder Willibrords opvolger

nu gebeurde het eens, toen men veertig armen rond de

dis verenigd had, dat er slechts één kruik wijn in

voorraad was. Doch de wijn werd op wonderbare wijze

vermeerderd, zodat alle aanzittenden ruimschoots hun

deel kregen.

Op een prent naar Bloemaert staat Willibrord afge-

beeld met het model van de St. Maartensdom in de

hand. Aan zijn voeten ligt het vat en staan wijnkrui-

ken. Op de titelprent van het 18de eeuwse werk
Batavia Sacra, gegraveerd door F. Bleiswyck, draagt

St. Willibrord het model van de Dom. Hetzelfde is het

geval bij een i6de-eeuws beeld te Lottum (L.), terwijl

een I7de-eeuws exemplaar in de kapel van Geysteren

(L.) behalve de Dom ook nog een vaatje en twee flessen

als attribuut heeft.
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V

ALPHABETISCHE LIJST

DER ATTRIBUTEN

2211.

Aalmoezentas en geldstuk,

Homobonus.
Aambeeld, leeuw,Adrianus.

Adelaar, Johannes Evange-
list.

—
,
hart, Medardus.

— met pen in de snavel,

kruis met lelietakken,

habijt der Carmelieten,

Johannes a Cruce.

Afgestroopte huid, mes,
Bartholomeus.

Andreas-kruis, Andreas.
Anker, pauselijk ornaat,

Clemens.

Ballen (drie gouden), op een
boek, drie kinderen in

een kuipje, bisschoppe-

lijk ornaat, Nicolaas van
Myra.

Banderol met de woorden :

«In corde Gertrudis in-

nietis me », hart, waarin
het Kind Jesus troont,

Gertrudis van Helfta.

Bedelaar, drie kronen, vor-

stelijk gewaad, Elisabeth
van Hongarije of van
Thuringen.
—

,
gans, bisschoppelijk or-

naat, Martinus.
—

,
bisschoppelijk ornaat,

Gregorius van Utrecht.

Bedelnap, trap, brief, Ale-

xius.

Bedelzak en rozenkrans,

Capucijner habijt, Felix

van Cantalice.

Beker in de handen, mui-
zen en ratten, die tegen
de kromstaf omhoogkrui-
pen,abdissengewaad,Ger-
trudis van Nijvel.

Boeien of keten,Leonardus.
Boek met tekst beginnende
met de woorden : « Non
puto esse... », bisschoppe-

pelijk ornaat, Anselmus.
Boom (holle), kluizenaars

habijt. Bavo, Gerlachus.

Boomstam, vuur, Afra.
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Borsten (afgesneden), tang,

kaars, broden, Agatha.

Bisschoppelijk ornaat, ver-

sierd met Franse leliën,

over Franciscaans habijt,

Lodewijk van Toulouse.

Brief, trap, bedelnap, Ale-

xius.

Bron, Engelmundus.
Broden, tang, afgesneden

borsten, kaars, Agatha.

Bloedampullen, vlammen,
bisschoppelijk ornaat,

Januarius.

Bloesemtak, krans van ro-

zen op het hoofd, cruci-

fix, Liduina van Schie-

dam.
Bijenkorf, geselroede, bis-

schoppelijk ornaat, Am-
brosius.

Ciborie, Mariabeeld, Domi-
nicaans habijt, Hyacin-
thus.

Crucifix en palmtak, ster-

ren om het hoofd, cano-

nicaal ornaat, Johannes
Nepomucenus.

—
,
lelietak, rozenkrans, re-

gelboek, Angela Merici.

—,
—, kroon onder de voe-

ten, toog en superplie,

Aloysius Gonzaga.
—,
—, duivel aan een ket-

ting, Jesuskind, habijt

der Carmelieten, Alber-

tus van Sicilië.

Doek om de hals, vier kro-

nen, Godelieve.

Dolk in de borst, palm met
drie kronen, habijt der

Carmelieten, Angelus.

Dolk door de hals, ogen op
een schaal, Lucia.

Doodsbaar, bisschoppelijk

ornaat. Lazarus.

Doodshoofd met een kroon
ofeen hertogshoed, kloos-

terkleed der Jesuieten,

Franciscus Borgia.

Doorboord hart met een

doornenkroon, bisschop-

pelijke dracht, Francis-

cus van Sales.

Doornenkroon en nagels,

koninklijk gewaad, Lo-

dewijk van Frankrijk.

—
,
brandend hart, habijt

der Carmelitessen, Maria
Magdalena de’ Pazzi.

Draak, wijwater-emmer en

kwast, Martha.
—

, aan een ketting, Mar-
garetha.

—,
bisschoppelijk ornaat,

Domitianus.
Drie mijters aan de voeten,

stralende schijf met mo-
nogram I. H. S. Francis-

caans habijt, Bemardi-
nus van Siena.

Duif op de schouder, pau-

selijk ornaat, Gregorius

de Grote.

— met olieflesje, bisschop-
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pelijk ornaat, Remigius.
—

, abdissengewaad, Scho-
lastica.

Duivel, Dymphna.
— aan een ketting, cruci-

fix, lelietak, Jesuskind,

habijt der Carmelieten,

Albertus van Sicilië.

Ekster, Oda.
Engelbewaarder, habijt der

Benedictinessen, Fran-
cisca Romana.

Ellemaat en schaar, Homo-
bonus.

Evangelieboek met een
zwaard doorstoken, bis-

schoppelijk ornaat, Bo-
nifacius.

Fakkel(brandende)
,
wapen-

rusting, Theodorus.

Gans, bedelaar, bisschop-

pelijk ornaat, Martinus.

Ganzen (twee), kerkmodel,
Ludgerus.

Gebroken schaal, waaruit
slang wegvlucht, roede
van doorntakken, raaf

die brood draagt, Bene-
dictijns habijt, Benedic-
tus.

Geldbuidel, pauselijk or-

naat, Sixtus.

—, armen, bisschoppelijk

ornaat, Thomas van Vil-

lanova.

Geselroede, bijenkorf, bis-

schoppelijk ornaat, Am-
brosius.

Granaatappel met kruisje

er boven, habijt zijner

orde, Johannes de Deo.

Haan, sleutels. Petrus.

—, twee ogen op een geslo-

ten boek, Odilia.

Hamer en tang, kelk, af-

gesneden paardenpoot,
bisschoppelijk ornaat,

Eligius of Eloy.
Hart met een kruis, schrijf-

pen m. inktkoker, dracht
der Birgittinessen, Bir-

gitta van Zweden.
Hart, waarin het Kind Je-

sus troont, banderol met
de woorden : « In corde
Gertrudis invenietis me»,
Gertrudis van Helfta.

Hekel of kam, twee ge-

kruiste kaarsen, bisschop-

pelijk ornaat, Blasius.

Helm op het hoofd, mon-
niksdracht, Willem van
Maleval.

Hert met kruis tussen het

gewei, jachthoorn, sleu-

tel, Hubertus.
Hert met kruis tussen het

gewei, Eustachius.

Hert met rood en blauw
gekleurd kruis tussen het
gewei, Felix van Valois.

Hinde, pijl, Aegidius.
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Hond met brood in de bek,

pestbuil op het been,

Rochus.
Hoofd in de handen, Justus
—

, bisschoppelijk ornaat,

Dionysius.

Hoorn, pauselijk ornaat,

Cornelius.

Jachthoorn, sleutels, hert

met kruis tussen het ge-

wei, Hubertus.
Jesuskind, crucifix, lelie-

tak, duivel aan een ket-

ting, habijt der Carmelie-
ten, Albertus van Sicilië.

—
, lelietak, ezel aan zijn

zijde, Franciscaans ha-

bijt, Antonius van Pa-
dua.

—
, kruis, Agnes van Mon-
tepulciano.

Kaars, tang, afgesneden
borsten, broden, Agatha.
— (brandende), die een dui-

veltje tracht uit te bla-

zen, Genoveva.
—, kroon en scepter, abdis-

senstaf, Aldegundis.
Kaarsen (twee gekruiste),

hekel of kam, bisschop-

pelijk ornaat, Blasius.

Kardinaalsgewaad, twee
zwaarden, Albertus van
Luik.

Kardinaalshoed, leeuw,

H ieronymus.

—
, Franciscaans habijt,

Bonaventura.
Keizerlijk ornaat, kerkmo-

del, Henricus.

Kerkmodel, kledij van vor-

stin of abdisse, Begga.— met twee torens, Bis-

schoppelijk ornaat, Ber-

nulphus.
—, keizerlijk ornaat, Hen-

ricus.

Kelk, waaruit slang om-
hoog kronkelt, Johannes
Evangelist.
— in de hand, schedemes
aan de gordel, habijt der

Norbertijnen, Herman
Joseph.

—
, hamer en tang, afgesne-

den paardepoot, bis-

schoppelijk ornaat, Eli-

gius, Eloy.
—

, toren, Barbara.
Ketel of pot, Vitus.

Keten (gebroken), habijt

der ïrinitariërs, Johan-
nes van Matha.

Ketting, Balbina.

Kind, dat water schept in

een kuiltje, vlammend
hart, bisschoppelijk or-

naat, Augustinus.
Kinderen (drie), in een kuip-

je, drie gouden ballen op
een boek, bisschoppelijk

ornaat, Nicolaas van
Myra.

Klokje of bel, tau-staf, var-
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ken, vlammen, een dui-

veltje, Antonius Abt.

Knots en zwaard, Capucij-

ner habijt, Fidelis van
Sigmaringen.

—
,
Judas Thaddeus.

Kolen (gloeiende), zuige-

ling, bisschoppelijk or-

naat, Brictius.

Koe, abdissen gewaad, Bri-

gitta.

Koord, krijgsman, soms te

paard, Hippolytus.

Korfje met bloemen en

vruchten, Dorothea.
— met rozen, vorstelijk ge-

waad, Elisabethvan Hon-
garije of van Thuringen.

Krokodillen (twee liggende)

Menas, Mennas,
Kroon onder de voeten,

crucifix, lelietak, toog en

superplie, Aloysius Gon-
zaga.

Kronen (drie), bedelaar,

vorstelijk gewaad, Elisa-

beth van Hongarije of

van Thüringen.

Kroon aan de voeten, pel-

grimsgewaad, Jodocus.
— en scepter, lelie en boek,

Adelbertus.

, kaars , abdissen staf,

Aldegundis.

Kruis en lelietakken, ade-

laar met pen in de snavel

habijt der Carmelieten,

Johannes a Cruce.

— op de borst, madonna-
beeld, koninklijk gewaad
Ferdinandus.

—
,
keizerinnegewaad. He-

lena.

—
,
Jesuskind, Agnes van

Montepulciano.
—

,
Philippus.

Kruisbeeld, regelboek, ro-

zenkrans, kloosterkleed

der Jesuieten, Johannes
Berchmans.

Kruisvaantje, Lam Gods,
kemelharen kleed, Jo-
hannes de Doper.

Lam, Agnes.
—

, bisschoppelijk ornaat,

Johannes Agnus.
—, Gods, kruisvaantje, ke-

melharen kleed, Johan-
nes de Doper.

Lantaarn, die een duiveltje

tracht uit te blazen, Gu-
dula.

Leeuw, Marcus.
— en aambeeld, Adrianus.

—
,
kardinaalshoed, Hiero-

nymus.
Leeuwen, vlammen, Thecla.

Lelietak, crucifix, rozen-

krans, regelboek, Angela
Merici.

—,
—

,
kroon onder de voe-

ten, toog en superplie,

Aloysius Gonzaga.
—

,
—, duivel aan een ket-

ting, Jesuskind, habijt
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der Carmelieten, Alber-

tus van Sicilië.

—
,
Jesuskind, ezel aan zijn

zijde,Franciscaans habijt,

Antonius van Padua.
Lijdenswerktuigen, stralen-

de schijf met naam van
Maria, wit hondje, Cis-

terciënser habijt, Ber-

nardus van Clairvaux.

Madonnabeeld, kruis op de
borst, koninklijk gewaad,
Ferdinandus.

—
,

ciborie, Dominicaans
habijt, Hyacinthus.

Mes, afgestroopte huid, Bar -

tholomeus.
Missiekruis, rozenkrans, bis-

schoppelijkornaat,Alfon-
sus van Liguori.

Molensteen, schoenmakers-
werktuigen, Crispinus en
Crispinianus.

—
,
pijlen, Christina.

Monogram I. H. S., regel-

boek, priesterlijk ornaat,

Ignatius van Loyola.
Monstrans of ciborie, Clara.

—
, bisschoppelijk ornaat
of Praemonstratenser ha-
bijt, Norbertus.

Muizen en ratten, die tegen
de kromstafomhoog krui-

pen, beker in de handen,
abdissengewaad, Gertru-
dis van Nijvel.

Ogen op een schaal, dolk
door de hals, Lucia.
—, twee, op een gesloten

boek, haan, Odilia.

Orgel, Caecilia.

Paardenpoot (afgesneden),

hamer en tang, kelk, bis-

schoppelijk ornaat, Eli-

gius, Eloy.

Palm met drie kronen, dolk
in de borst, habijt der
Carmelieten, Angelus.

Pen, mijter en staf, Domi-
nicaans habijt, Albertus

Magnus.
Pestbuil op het been, hond
met brood in de bek,

Rochus.
Put, pauselijk ornaat, Cal-

lixtus.

Pijl, vorstelijk gewaad, Ur-
sula.

—
, hinde, Aegidius.

—
,
koninklijk gewaad, Ed-

mundus of Eadmundus.
Pijlen, molensteen, Christi-

na.

Rad, gebroken, Katharina
van Alexandrië.

Raaf, die brood brengt, ge-

broken schaal, waaruit

slang wegvlucht, roede

van doorntakken, regel-

boek. Benedictijner ha-

bijt, Benedictus.

Regelboek, rozenkrans, le-

IOXI



Tiende Boek : De Heiligen en hun attributen

lietak, crucifix, Angela
Merici.

Roede v. doorntakken, re-

gelboek, gebroken schaal,

waaruit slang wegvlucht,

raaf, die brood brengt,

Benedictijns habijt, Be-
nedictus.

Rooster, dalmatiek, Lau-
rentius.

Rozenkrans, missiekruis,

bisschoppelijk ornaat,

Alfonsus van Liguori.

—
,
crucifix, lelietak, regel-

boek, Angela Merici.

Rund, Lucas.

Schaar en ellemaat, Homo-
bonus.

Schedemes aan de gordel,

kelk in de hand, habijt

der Norbertijnen, Her-
man Joseph.

Schelp, wandelstaf, pel-

grimsgewaad, Jacobus de
Meerdere.

Scheermes, bisschoppelijk

ornaat, Landricus.

Scheepje, waarop een dood-
kist staat, priesterlijk or-

naat, Weren fridus.

Schoenmakerswerktuigen,
molensteen, Crispinus en
Crispinianus.

Schrijfpen met inktkoker,

hart meteen kruis,tdracht

der Birgittmessen, Bir-

gitta van Zweden.

— en boek, abdissenge-

waad, Harlindis.

Slang, bisschoppelijk or-

naat, Amandus.
Sleutels, haan, Petrus.

Sleutel, bisschoppelijk or-

naat, Servatius.

Staf, bloeiende. Kind Je-

sus aan de hand, Joseph.

Stenen, diakengewaad, Ste-

phanus.
Ster op de borst, Augustijns

habijt, Nicolaas van To-
lentino.

— op de borst, wit en zwart
gevlekte hond met fakkel

in de bek, waarmee hij de
aardbol in brand steekt.

Dominicaans habijt, Do-
minicus.

Ster met acht punten, bis-

schoppelijk ornaat, Suit-

bertus.

Sterren om het hoofd, cru-

cifix en palmtak, canoni-

caal ornaat, Johannes
Nepomucenus.

Stier, pauselijk ornaat, Sil-

vester.

Stigmata, doornenkroon,

ring, boek, crucifix, en een

lelietak, Dominicaans ge-

waad, Katharina van
Siena.

Stigmata, een kruis, doods-

hoofd, en boek. Francis-

caans habijt, Franciscus

van Assisi.
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Stralende schijf met naam
van Maria, lijdenswerk-

tuigen, wit hondje, Cis-

terciënser habijt, Ber-

nardus van Clairvaux.
— schijf met monogram

I. H. S., drie mijters aan
de voeten. Franciscaans

habijt, Bernardinus van
Siëna.

Tak metbloemen en vruch-
ten, bisschoppelijk or-

naat, Johannes Agnus.
Tang met een tand, Apol-

lonia.

—
,

afgesneden borsten,

kaars, broden, Agatha.
— met uitgerukte tong,

bisschoppelijk ornaat,

Livinus.

Tau-staf, klokje of bel, var-

ken, vlammen, duiveltje,

Antonius Abt.

Toga en baret, Ivo.

Toren, kelk, Barbara.

Trap, brief, bedelnap, Ale-

xius.

Urineglas, doos, fles, ge-

leerdendracht, Cosmas
en Damianus.

Valk, voorname kledij, Ba-
vo, Caecilia.

—
,
priesterlijk ornaat, Je-

roen.

Varken, tau-staf, klokje of

bel, vlammen, duiveltje,

Antonius Abt.

Vaatje, kerkmodel, bis-

schoppelijk ornaat, Wil-
librordus.

Vier kronen, doek om de
hals, Godelieve.

Vingerring, koninklijk ge-

waad.Kduard de Belijder.

Vlammen, bloedampullen,
bisschoppelijk ornaat,

Januarius.

—
,
leeuw, Thecla.

—
, klokje of bel, tau-staf,

varken, duiveltje, An-
tonius Abt.

Vlammend hart, kind, dat

water schept in een kuil-

tje, bisschoppelijk or-

naat, Augustinus.

Vollerstang of knuppel,

Jacobus de Mindere.

Vuur, boomstam, Afra.

Wapenrusting, draak, die

door de Heilige met een

lans doorstoken wordt,

Georgius, Joris.

—
,
schild met kruis, Gan-

gulphus.

Wapentuig, bisschoppelijk

ornaat, Ansfridus of Au-
fridus.

Weverspoel, bisschoppelijk

ornaat, Severus.

Weegschaal met vruchten

en strookje papier met de

woorden « Deo Gratias »,
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mijter en pallium. Domi-
nicaans habijt,Antoninus
van Florence.

Wiel, waarop vijf kaarsen

branden, bisschoppelijk

ornaat, Donatianus.

Windas met koord of opge-

rolde ingewanden, bis-

schoppelijk ornaat. Eras-

inus.

Winkelhaak, lans, Thomas.
Wit en zwart gevlekte

hond, met fakkel in de

bek, waarmee hij de

aardbol in brand steekt,

ster op de borst. Domi-
nicaans habijt, Domini-
cus.

Wit hondje, stralende schijf

met naam van Maria,

lijdenswerktuigen.Cister-

ciënser habijt, Bernardus

van Clairvaux.

Wolf, bisschoppelijk or-

naat, Remaclus.

Wijwateremmer en kwast,

draak, Martha.

Zalfbus, Maria Magdalena.

Zaag, Simon Zelotes, de
Ijveraar.

Zon, ster op de borst, duif

op de schouder. Domini-
caans gewaad, Thomas
van Aquino.

Zuigeling en gloeiende ko-

len, bisschoppelijk or-

naat, Brictius.

Zwaard in de borst, bis-

schoppelijk ornaat, Fre-

derik van Utrecht.
— in het hoofd. Domini-

caans habijt, Petrus Mar-
tyr.

— in het hoofd, bisschop-

pelijk ornaat, Theodar-

dus.

Zwaarden (drie), kardi-

naalsgewaad, Albertus

van Luik.
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LIJST VAN DE ILLUSTRATIES

1. Utrechts Meester, i6de eeuw, Genadenstoel. Aartsbis-

schoppelijk Museum, Utrecht.

2. Jan van Bijlert, 1603-1671, Genadenstoel met de

HH. Willibrordus en Bonifacius. Voorheen : R.K.
Kerk, Huissen (Gld.).

3. Majestas Domini, relief in harde mergel, 2de helft der

i2de eeuw. St. Servaaskerk, Maastricht.

Foto Rijksbureau voor de Monumentenzorg.
4. Laatste Oordeel, miniatuur in het Evangeliarium van

St. Bernulphus, school van Reichenau, n de eeuw.

Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.

5. Laatste Oordeel, miniatuur uit een Getijdenboek,

Utrechtse school, einde der i5de eeuw. Aartsbis-

schoppelijk Museum, Utrecht.

6. Het Lam Gods, omgeven door de vier Evangelisten, de

vier paradijsstromen en de vier kardinale deugden,

miniatuur uit een pericopenboek der n dc eeuw.

Staatsbibliotheek, Berlijn.

7. Het H. Hart, Franse houtsnede van het einde der i5 de

eeuw. '

8. Het H. Hart, Vlaamse kopergravure, i7dc eeuw. Mu-
seum, Maastricht.

9. Het H. Hart, met de wondetekenen en de lijdenswerk-

tuigen, houtsnede, i5de eeuw.
xo. De Nederdaling van de H. Geest, verluchting uit de

Hortus Deliciarum van Herrad van Landsberg,
omstreeks 1170.

xi. Vlaams Meester, i6de eeuw, De Scheppingsdagen, de

Zondeval, de Verdrijving van Adam en Eva uit het

Paradijs en de Geboorte van Christus, als invatting

van een Agnus Dei. Museum, Maastricht.

12. De Verloving van Jozef en Maria en de Verloving
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Lijst van de Illustraties

van Tobias, houtsnede uit het Speculum Humanae
Salvationis.

13. De Geboorte van Christus, verluchting uit de Hortus
Deliciarum van Herrad van Landsberg, omstreeks
1170.

14. De Geboorte van Christus, detail van een Midden-
rijnse altaarpolyptiek van omstreeks 1400. Aartsbis-

schoppelijk Museum, Utrecht.

15. De Aanbidding der Wijzen, Frans ivoorrelief, i4 d®

eeuw. Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.

16. De Aanbidding der Wijzen, met typologische tafe-

relen, Houtsnede uit de Biblia Pauperum.
17. Christus wordt door Johannes in de Jordaan gedoopt,

verluchting uit de Hortus Deliciarum van Herrad
van Landsberg, omstreeks 1470.

18. Christus op de koude steen, houtsculptuur, afkomstig
uit de Maasstreek, begin i6de eeuw. Collectie

J. Wiegersma, Utrecht.

19. De Kruisnageling en Tubalkain als uitvinder der Mu-
ziek, houtsnede uit het Speculum Humanae Salva-
tionis.

20. Christus aan het Kruis, brons, Maasstreek, i3de eeuw.
Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.

21. Christus aan het Kruis, met Maria en Johannes, Ec-
clesia en Synagoge, Zon en Maan, Aarde en Zee,
ivoorrelief. Maasstreek, n de eeuw. O. L. Vrouwekerk,
Tongeren.

22. Zuid Nederlands Meester, begin der i6de eeuw,
Christus aan het Kruis, met typologische taferelen.

Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.

23. Jan van Horst, omstreeks 1570, de Kruisberg met
links St. Antonius Abt en rechts een stichter. Aarts-
bisschoppelijk Museum, Utrecht.

24. Levensboom als Stam van Jesse, kazuifelkruis, Keu-
len, i6de eeuw. Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.

25. Zuid Nederlands Meester, tweede helft der I5de

eeuw. Taferelen der Passie. Aartsbisschoppelijk

Museum, Utrecht.
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Lijst van de Illustraties

26. Christus, omgeven door de Arma Christi, geminiatu-
reerde houtsnede, Bohemen, omstreeks 1470.

27. Het Monogram IHS, omgeven door de symbolen der

Evangelisten. Houtsnede, i5d« eeuw.
28. Het Monogram IHS, omgeven door de symbolen der

Evangelisten en bekroond door het Kruis, houtsnede,

Zwitserland, omstreeks 1470.

29. Palla, versierd met het monogram IHS in reliefbor-

duurwerk, i7de eeuw. Aartsbisschoppelijk Museum,
Utrecht.

30. De Stam van Jesse, wandtapijt der i6de eeuw in de
Kathedraal van Reims.

31. Israël van Meckenen, omstreeks 1500, De Stam van
Jesse, kopergravure.

32. Levensboom, kopergravure, Italië ?, i6de eeuw.

33. Palmezel, Duitsland, I7'le-i8de eeuw. Aartsbisschop-

pelijk Museum, Utrecht.

34. Rijnlands Meester, 1486, de St. Gregoriusmis. Aarts-

bisschoppelijk Museum, Utrecht.

35. Christus en de boetvaardige Zondaars, kopergravure

door G. Seghers.

36. Frontaalband met voorstelling der Eenhoornjacht,

Bibliotheek, Rouen.

37. Christus in de wijnpers, verluchting uit de Hortus
Deliciarum van Herrad van Landsberg, omstreeks

1170.

38. Mariaportiek der Parijse Notre-Dame.
39. Middenportiek der Parijse Notre-Dame.
40. Rechterportiek der Parijse Notre-Dame.
41. Tympaan van het Bergportaal der St. Servaaskerk

te Maastricht.

42. Bergportaal der St. Servaaskerk te Maastricht, de-

tail. Foto Rijksbureau voor de Monumentenzorg.

43. De ontmoeting van Joachim en Anna onder de Gou-
den Poort, houtsculptuur der Zuid-franse school,

i5de eeuw. Collectie J. Wiegersma, Utrecht.

44. De Annunciatie, verluchting uit de Hortus Delicia-

rum van Herrad van Landsberg, omstreeks 1170.
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Lijst van de Illustraties

45. De apocalyptische Vrouw, verluchting uit de Hortus
Deliciarum van Herrad van Landsberg, omstreeks
1170.

46. Maria als Hodigitria, Byzantijns ivoorrelief, 9dc-ii de

eeuw. Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.

47. Maria als Sedes Sapientiae, houtsculptuur af-

komstig uit de Maasstreek, I2de-i3de eeuw. « O. L.

Vrouw van Eyteren », R.K. Kerk, IJsselstein.

48. Maria met Kind, la Vierge de Dom Rupert, steen-

sculptuur, afkomstig uit de Maasstreek, 1130-1150.

Musée Curtius, Luik.

49. Madonna in de Rozenhaag, Noord-nederlands Mees-
ter, begin der i6 <le eeuw. Aartsbisschoppelijk Mu-
seum, Utrecht.

50. Maria met Kind, omgeven door de symbolen der
Evangelisten, Noordnederlandse houtsculptuur, om-
streeks 1550. Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.

51. St. Anna te Drieën, omgeven door de Laudes Maria-
nae, Franse metaalsnede van het einde der i5 d®

eeuw.

52. Maria omgeven door de Laudes Marianae, wandtapijt
der i6t,c eeuw in de Kathedraal van Reims.

53. Marianum, houtsculptuur afkomstig uit de Maas-
streek, eerste kwart der i6d® eeuw. Kerk van St. Wil-
librord buiten de Veste, Amsterdam.

54. Preekstoel in Ste Gudule te Brussel, met voorstelling

van Maria als nieuwe Eva, door Hendrik van
der Bruggen, 1699.

55. Maria als Moeder van Smarten, houtsnede van Jacob
Cornelisz van Oostsanen, 1470-1533.

56. Maria als Moeder van Smarten, houtsnede, Ant-
werpen 1519.

57. De Piëta, Nederlandse houtsnede, 1543.
58. De Piëta, met Arma Christi, Engelse houtsnede,

i5 d« eeuw.

59. De Piëta, steensculptuur der Zuid-nederlandse
school, einde der I5d® eeuw. Collectie J. Wiegersma,
Utrecht.
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60. Noord-nederlands Meester, einde der I5 <le eeuw, De

Begrafenis der H. Maagd. Aartsbisschoppelijk Mu-

seum, Utrecht.

61. Keuls Meester, einde der i5de eeuw. Het Maagschap

der H. Anna. Collectie J. Timmers, Borgharen.

62. Rijnlands-westfaals Meester, tweede helft der 15»®

eeuw, Het Maagschap der H. Anna. Aartsbisschop-

pelijk Museum, Utrecht.

63. St. Anna te Drieën, houtsnede, i5 d® eeuw.

64. Meester uit de omgeving van Geertgen tot

St. Jans, einde der i5de eeuw, St. Anna te Drieën.

Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.

65. St. Anna te Drieën, houtsculptuur met het stads-

merk van Mechelen, einde der i5de eeuw. Aartsbis-

schoppelijk Museum, Utrecht.

66. St. Anna te Drieën, houtsculptuur der Gelders-

westfaalse school, einde der i5d0 eeuw. Aartsbis-

schoppelijk Museum, Utrecht.

67. St. Anna te Drieën, houtsculptuur der Nederlandse

school, begin der i6d® eeuw.

68. Het Visioen van St. Bernardus, houtsnede, om-

streeks 1515.

69. Maria in oranten-houding, omgeven door de borst-

beelden der Evangelisten ;
Bijzantijns (Syrisch ?)

reliekenkruis, 6d«-7de eeuw. Collectie J. Timmers,

Borgharen.

70. Cogita Mori, Nederlandse houtsnede, omstreeks 1530.

71. Rcspice Finem, houtsnede, eerste helft i6de eeuw.

72. Overlijdcnspenning door Pieter van den Abeele of

Wouter Muller, midden 170® eeuw. Aartsbisschoppe-

lijk Museum, Utrecht.

73. Dodendans, houtsnede, Venetië, omstreeks 1500.

74. Dodendans, Franse metaalsneden, einde der i5dc

eeuw.

75. Dodendans, metaalsnedc, Venetië, einde der i6d®

eeuw.

76. Dodendans, kopergravure door Johan van Sande,

17de eeuw.

36 S.
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77. De Dood als Maaier, Vlaamse kopergravure, i7 d®

eeuw.

78. Hermann Tom Ring, 1521-1596, De Dood als Boog-
schutter. Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.

79. Nascendo Morimur, houtsnede door Cornelis An-
tonisz, 1537.

80. Dansende Skeletten, houtsnede uit Hartmann
Schedel’s Liber Chronicarum, Neurenberg, einde
der 15de eeuw.

81. Speculum Bonae Mortis, titelgravure door Romein
de Hooghe, i7d® eeuw.

82. Ars Bene Moriendi, houtsnede, i5de eeuw.
83. De Triomfwagen der Kerk, getrokken door de sym-

bolen der Evangelisten, houtsculptuur aan de
koorbanken der O. L. Vrouwekerk te Dordrecht,
door Jan Terwen, omstreeks 1540.

84. Triomfo dell' Amore, houtsnede, Venetië, 1508.
85. De Annunciatie, in de staande randversieringen ko-

men de voorstellingen voor der westerse kerkvaders
en der Sybillen, Italiaanse houtsnede, i6de eeuw.

86. De Sybillen, Franse metaalsneden, einde der i5de

eeuw.

87. De Sybillen, Franse metaalsneden, einde der i5 d®

eeuw.

87a. De Sybillen, Franse metaalsneden, einde der i5dc

eeuw.
88. St. Michael als bisschop, miniatuur in een handschrift

der I2de eeuw, Stuttgart.
88a. St. Michael als zielenweger, houtsnede van het mid-

den der i5de eeuw.
89. Cherubijn op vlammend rad

; email-paneel van het
reliekschrijn van St. Mauritius, i2 d® eeuw. St. Pan-
taleon, Keulen.

90. Ecclesia en Synagoge, i3 d« eeuw. Kathedraal,
Straatsburg.

91. De Mens als mikrokosmos, Franse metaalsnede, ein-
de der i5 d® eeuw.

92. Het Geloof en de Hoop, respectievelijk Mohammed
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Lijst van de Illustraties

en Judas vertredende, Franse metaalsneden van
het einde der 15

'

lc eeuw.

93. Geloof, Hoop en Liefde, houtsnede, 1525.

94. Rechtvaardigheid en Vrede, Barmhartigheid en

Waarheid, Duitse houtsnede, i6<le eeuw.

95. Het duiveltje Tytinillus, Vlaamse kopergravure,
17de eeuw.

96. De zondige Mens, kopergravure door Th. Galle,
17de eeuw.

97. De zondige Mens boven de afgrond, Vlaamse koper-

gravure, 17de eeuw.

98. De Trap des Levens, verluchting uit de Hortus Deli-

ciarum van Hcrrad van Landsberg, omstreeks 1170.

99. De brede en de smalle Weg, kopergravure door

Boethius a Bolswert, 1620.

100. De zeven Hoofdzonden, kopergravure door Th.

Galle, 17de eeuw.

101. De Navolging van Christus, kopergravure door

Th. Galle, 17de eeuw.
102. De tien Geboden Gods, houtsnede, 15de eeuw. Do-

naueschingen.

103. Het Rad der Fortuin, verluchting uit de Hortus

Deliciarum van Herrad van Landsberg, omstreeks

1170.

104. De Philosophie en de zeven vrije Kunsten, verluch-

ting uit de Hortus Deliciarum van Herrad van
Landsberg, omstreeks 1170.

105. De Zonnewagen, verluchting uit de Hortus Deli-

ciarum van Herrad van Landsberg, omstreeks 1170.

ro6. Het Jaar, met de Maanden en de Jaargetijden,

boekverluchting, i2 a® eeuw.

toóa. Dagen, Maanden en Jaargetijden, Franse hout-

snede, 15 de eeuw.

107. Allerheiligen, miniatuur in een Utrechts Getijden-

boek, einde der 15' 1® eeuw. Aartsbisschoppelijk Mu-
seum, Utrecht.

108. St. Petrus als Paus, houtsnede, Augsburg, 1480.

109. Petrus ontmoet Christus, Quo vadis, Domine ?
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Lijst van de Illustraties

Nederlandse houtsculptuur, einde der I5de eeuw.

Collectie Mr. M. J. Schretlen, Laren.

iio. St. Paulus, door Pierre Etienne Monnot, 1660-1730,

marmer. St. Jan van Lateranen, Rome.
in. St. Jacobus de Meerdere, Noord-nederlandse hout-

sculptuur, einde der i5de eeuw. Collectie J. Wie-
gersma, Utrecht.

112. St. Bartholomeus, Duitse houtsculptuur, omstreeks

1400. Collectie B. J. Jansen, Den Haag.

11 3. De vier Evangelisten, ivoorsculpturen op de

frontaalband van het n de eeuwse Evangeliarium

van St. Bernulphus. Aartsbisschoppelijk Museum,
Utrecht.

114. De vier Evangelisten met Daniël, Petrus, Jacobus
de Mindere en Paulus, houtsnede, 1515.

115. St. Mattheus, miniatuur in een Parijs Getijden-

boek uit het midden der i5de eeuw. Collectie J.

Timmers, Borgharen.

116. St. Johannes, miniatuur in een Evangeliarium der

n de eeuw, school van Reichenau, Parochiekerk,

Susteren (L.).

117. St. Augustinus, houtsnede door Wolf Traut, 1518.

n8. St. Barbara, houtsnede, i5de eeuw.

119. St. Bavo, devotieprentje, i8de eeuw.
120. St. Caecilia, Noord-nederlandse houtsculptuur,

tweede helft der 15'*® eeuw. Aartsbisschoppelijk Mu-
seum, Utrecht.

121. Het mystieke Huwelijk der H. Katharina, Italiaanse

houtsnede, i6de eeuw.
122. Duits Meester, einde der I5de eeuw. Episode uit de

legende van St. Katherina. Aartsbisschoppelijk Mu-
seum, Utrecht.

123. Duits Meester, einde der I5de eeuw. Marteling

der H. Katherina. Aartsbisschoppelijk Museum,
Utrecht.

124. St. Katherina van Siena, Italiaanse houtsnede,

1524-

125. St. Christofiel, houtsculptuur der Oppergelderse
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school, i5 <,e eeuw. Aartsbisschoppelijk Museum,
Utrecht.

126. St. Eligius, Italiaanse houtsnede, omstreeks 1500.

127. St. Franciscus als Heilige met de schutsmantel,

kopergravure door H. Löffler, 1640.

128. St. Fredericus van Utrecht, kopergravure door

Abraham Bloemaert.

129. St. Hieronymus « im Gehaus », Noord-nederlandse

houtsculptuur, begin der i6de eeuw. Aartsbisschop-

pelijk Museum, Utrecht.

130. Lambert Lombard, 1505-1566, St. Hieronymus als

Boeteling. Collectie J. Timmers, Borgharen.

131. Christus verschijnt aan St. Ignatius van Loyola,

Vlaamse houtsculptuur van het einde der I7de

eeuw. Museum, Sittard.

132. St. Joris, verm. Franse houtsculptuur, I5 de eeuw.

Collectie J. Wiegersma, Utrecht.

133. St. Johannes de Doper, St. Johannes de Evangelist,

St. Sebastiaan, St. Antonius Abt, Zuid-duitse hout-

snede, omstreeks 1420.

134. St. Maarten, houtsculptuur der Stichtse school,

midden der i5 de eeuw. Stedelijk Museum, Utrecht.

135. St. Servaas, houtsculptuur der Maaslandse school,

I4<*e eeuw. St. Servaaskerk, Maastricht. Foto Rijks-

bureau voor de Monumentenzorg.
136. St. Ursula, Duitse houtsculptuur, omstreeks 1500.

Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.

137. Santo Volto van Lucca, St. Wilgefortis, houtsnede

van Hans Burgkmaier. omstreeks 1507.
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i. Utrechts Meester, i6 <lc eeuw,
Genadenstoel.

Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.



- Jan van Bijlert, 1603-1671,
Genadenstoel met de TIH. Willibrordus en Bonifacius.

Voorheen : R. K. Kerk, Huissen (Gld.).



3- Majestas Domini,
relief in harde mergel, 2 dc helft der i2 de eeuw. St. Servaaskeik

Maastricht. Foto Rijksbureau voor de Monumentenzorg.



4. Laatste Oordeel,
miniatuur in het Evangeliarium van St. Bemulphus, school van
Reichenau, n de eeuw. Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.



5- Laatste Oordeel,

miniatuur uit een Getijdenboek, Utrechtse school, einde der

i 5
de eeuw. Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.



6. Het Lam Gods, omgeven door de vier Evangelisten, de vier
paradijsstromen en de vier kardinale deugden,
miniatuur uit een pericopcnboek der n de eeuw.

Staatsbibliotheek, Berlijn.





9. Het H. Hart,
met de wondetekenen en dc lijdenswerktuigen,

houtsnede, I5 de eeuw.



I

io. De Nederdaling van de H. Geest,

verluchting uit de Hortus Deliciarum van Herrad van Landsberg,
omstreeks 1170.



ii. Vlaams Meester, i6 rte eeuw,

De Scheppingsdagen, de Zondeval, de Verdrijving van Adam
en Eva uit het Paradijs en de Geboorte van Christus

als invatting van een Agnus Dei. Museum. Maastricht.
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13. De Geboorte van Christus,

verluchting uit de Hortus Deliciarum van Herrad van Landsberg,
omstreeks 1170.



14- De Geboorte van Christus,

detail van een Middenrijnse altaarpolyptiek van omstreeks 1400.

Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.



15. De Aanbidding der Wijzen,

Frans ivoorrelief, i 4
dc eeuw. Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.
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16. De Aanbidding der Wij/en,
met typologische taferelen, houtsnede uit de Bihlia Pauperum.



17 - Christus wordt door Johannes in de Jordaan gedoopt,

verluchting uit de Hortus Deliciarum van Herrad van Landsberg,

omstreeks 1470.



i8. Christus op de koude steen,

houtsculptuur, afkomstig uit de Maasstreek, begin i6 de eeuw.

Collectie J. Wiegersma, Utrecht.
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19 - De Kruisnagoling cn Tubalkain als uitvinder der Muziek,
houtsnede uit het Speculum Humanae Salvationis.



20. Christus aan het Kruis,

brons, Maasstreek, I3 dc eeuw. Aartsbisschoppelijk Museum,
Utrecht.



2i. Christus aan het Kruis, met Maria en Johannes, Ecclesia en
Synagoge, Zon en Maan, Aarde en Zee,

ivoorrelicf, Maasstreek, n dc eeuw. O. L. Vrouwekerk, Tongeren.



22. Zuid Nederlands Meester, begin der i 6 ',c eeuw,
Christus aan het Kruis,

met typologische taferelen. Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht



23. Jan van Horst, omstreeks 1570,

de Kruisberg met links St. Antonius Abt en rechts een stichter,

Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.



24- Levensboom als Stam van Jesse, kazuifelkruis,

Keulen, iö"1' eeuw. Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.



25- Zuid Nederlands Meester, tweede helft der i5 dc eeuw.
Taferelen der Passie.

Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.



26. Christus, omgeven door de Anna Christi,

geminiatureerde houtsnede, Bohemcn, omstreeks 1470.



27 - Het Monogram IHS,
omgeven door de symbolen der Evangelisten.

Houtsnede, i 5
de eeuw.



?S. Het Monogram IHS, ontgeven door de symbolen der
Evangelisten en bekroond door het Kruis,

houtsnede, Zwitserland, omstreeks 1470.



29 - Palla, versierd met het monogram IBS
in reliefborduurwerk, i7 d0 eeuw. Aartsbisschoppelijk Museum,

Utrecht.



30.*De Stam van Jesse,

wandtapijt der i 6de eeuw in de Kathedraal van Rciins.



3i. De Stam van Jesse,

Israël van Meckenen, omstreeks 1500, kopergravure.



32. Levensboom,
kopergravure, Italië ? i6 de ceuw.



33. Palmezel,

Duitsland, I7 dc-i8 dl' eeuw. Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.



34- Rijnlands Meester, 1486, De St. Gregoriusniis.

Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.
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35- Christus en dc boetvaardige Zondaars,

kopergravure door G. Seghers.



•56. Frontaalband met voorstelling der Eenhoornjacht,

Bibliotheek, Rouen.



3 7- Christus in de wijnpers,

verluchting uit de Hortus Deliciarum van Herrad van Landsberg,
omstreeks 1170.



38. Mariaportiek der Parijse Notre-Pamc.



39. Middenportiek der Parijse Notrc-Dame.



40 . Rechterportiek der Parijse Notrc-Dame.



4i. Tympaan van het Bergportaal der St. Scrvaaskerk te Maastricht.



42. Bergportaal der St. Servaaskerk te Maastricht, detail.

Foto Rijksbureau voor de Monumentenzorg.



43- De ontmoeting van Joachim en Anna onder de Gouden Poort,

houtsculptuur der Zuid-franse school, i 5
de eeuw.

Collectie J. Wiegersma, Utrecht.



44 - De Annunciatie,

verluchting uit de Hortus Deliciarum van Hen ad van Landsberg,

omstreeks 1170.



45- De apocalyptische Vrouw,
verluchting uit de Hortus Deliciarum van Herrad van Landsberg,

omstreeks 1170.



46. Maria als Hodigitria,

Byzantijns ivoorrelief, 9
de-i i

"u‘ eeuw. Aartsbisschoppelijk

Museum, Utrecht.



47- Maria als Sedes Sapienliac,

houtsculptuur afkomstig uit dc Maasstreek, I2 dc-I3 dc eeuw,
«O. L. Vrouw van Eyteren », R. K. Kerk, IJsselstein.



48. Maria met Kind,

la Vierge de Dom Rupert, steensculptuur, afkomstig uit de

Maasstreek, 1130- 1150. Muséc Curtius, Luik.



49. Madonna in de Rozenhaag,
Noord-nederlands Meester, begin der i6de eeuw.

Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.



50. Maria met Kind, omgevcn door dc symbolen der Evangclis en,
Koord-ncderlandse houtsculpaiur, omstreeks 1550.

Aartsbisschoppelijk Museum. Utrecht.

40 s.



5i. St. Anna te Drieën, omgeven door de Laudes Mariana?,

Franse metaalsncden van het einde der i5 rtc eeuw.



52. Maria omgeven door de Laudcs Marianae,
wandtapijt der i6de eeuw in de Kathedraal van Reiins.



53- Marianum,
houtsculptuur afkomstig uit de Maasstreek, eerste kwart der

i6 ,,e eeuw. Keik van St. Willibrord buiten de Veste, Amsterdam.



54- Preekstoel in Ste Gudule te Brussel,
met voorstelling van Maria als nieuwe Eva,

door Hendrik van der Bruggen, 1699.

ju«



55- Maria als Moeder van Smarten,

houtsnede van Jacob Cornelisz van Oostsancn, i470' 1 533-



Mtraeula conFratemüatls Septem
dolorum facratiffimaï virgi/

nis Mariae,

56. Maria als Moeder van Smarten,
houtsnede, Antwerpen 1519.
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57. De Piëta.

Nederlandse houtsnede, 1543.



58. De Piëta, met Arma Christi,

Engelse houtsnede, I5 dc eeuw.



Uk*

59. Do Pietè,

stcensculptuur der Zuid-ncderlandse school, einde der i5 üe eeuw.
Collectie J. Wiegersma, Utrecht.



6o. Noord-nederlands Meester, einde der 1
5

*

l4* eeuw
De Begrafenis der H. Maagd.

Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.



6i. Keuls Meester, einde der i5 dc eeuw.
Het Maagschap der H. Anna.

Collectie J . Thinners, Borgharen.



62. Rijnlands-west faals Meester, tweede helft der is 0* eeuw,

Het Maagschap der H. Anna,
Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.



63. St. Anna te Dneën,
houtsnede, i.5 dc eeuw.



64. Meester uit dc omgeving van Geertgen tot St. Jans, einde der

15 06 eeuw,
St. Anna te Drieën,

Aartsbisschoppelijk Museum. Utrecht.



65. St. Anna te Drieën,
houtsculptimr met het stadsmerk van Mechelcn, einde der

IS"* eeuw. Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.



66. St. Anna te Drieën,
houtsculptuur der Gelders-west faalse school, einde der is 1*® eeuw.

Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.
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67. St. Anna te Drieën,

houtsculptuur der Nederlandse school, begin der i6de eeuw.



68. Het Visioen van St. Bemardus, houtsnede, omstreeks 1515-

69. Maria in oranten -houding, omgeven door de borstbeelden der

Evangelisten ; Byzantijns (Syrisch ?) reliekenkruis, 6 Jr-7'1'' eeuw.

Collectie J. Timmers, Borgharen.



7o. Cogita Mori,

Nederlandse houtsnede, omstreeks 1530.



7i. Respice Finem,
houtsnede, eerste helft i6 ,,e eeuw.



72. Overlijdenspeimiiig

door Pieter van den Abeele of Wouter Muller, midden i7 de eeuw.

Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.



73. Dodendans,
houtsnede, Venetië, omstreeks 1500.



74. Dodendans, Franse inetaalsneden, einde der i5 d3 eeuw.



75- Dodendans,
metaalsncdc, Venetië, einde der i6de eeuw.



k
:>

76. Dodendans,
kopergravure door Johan van Sande, i7 de eeuw.



77- De Dood als Maaier,

Vlaamse kopergravure, i 7
de eeuw.



7$. Hermann Tom Ring, 1521-1590,
De Dood als Boogschutter.

Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.
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79. Nascendo Morimur,
houtsnede door Cornclis Antonisz, 1537-



8o. Dansende Skeletten,
houtsnede uit Hartmann Schedel’s Libcr Chronicarura, Neuren-

berg, einde der I 5
d0 eeuw.



8i. Speculum Bonae Mortis,

titelgravure door Romein de Hooghe, 17^ eeuw.



82. Ars Bene Moriendi,
houtsnede, i5 de eeuw.



83. De Triomfwagen der Kerk,

getrokken door de symbolen der Evangelisten,

houtsculptuur aan de koorbanken der O. L. Vrouwekerk te

Dordrecht, door Jan Terwen, omstreeks 1540.
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84. Triomfo dell’ Amorc, houtsnede, Venetië, 1508.



85. De Annunciatie,

in de staande randversieringen komen de voorstellingen voor der

westerse kerkvaders en der Sybillen, Italiaanse houtsnede,

i6d* eeuw.
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86. Dc Sybillen, Franse metaalsneden, einde der I 5
de eeuw.
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87. De Sybillen, Franse metaalsneden, einde der I5 de eeuw.



jgibile perfica racó:

pte.finfon treunefa

me an que le btable

Serott furmöte mie
abonte.-Êarvng#
p&eteveruable.

pa en la:

ageïDe.w.auo no9

« reqete . dlue iefue

* rolt jparoaltrage

!ata£l2cflagel

éfttbVaMtt.pfrroit

me. <QU*lf***
erft perereit.Cn la

«fc«l>eau*brtifr.n

aerroü £>fi9 aptter

Juut trmtnplpane

jS»bikaima«a
uoit.Ouc.jwiö. ana

baageparfaifW.
%,anatiu»tePd»Wt
ï» lefna Umucuin

87a. De Sybillen, Franse metaalsneden, einde der is"' eeuw.



88. St. Michael als bisschop,

miniatuur in een handschrift der i 2 d0 eeuw, Stuttgart.



88a. St. Michacl als zielenweger,
houtsnede van het midden der I 5

*10 eeuw.



89. Cherubijn op vlammend rad, email-paneel van het reliekschrijn

van St. Mauritius, i2 Je eeuw. St. Pantalcon, Keulen.



go. Ecclesia cn Synagoge,
i3de eeuw. Kathedraal, Straatsburg.
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91. De Mens als microcosmos,
Franse metaalsncde, einde der i5 de eeuw.



92. Het Geloof en de Hoop, respectievelijk Mohammed en Judas
vertredende,

Franse mctaalsneden van het einde der I5 de eeuw.
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93. Geloof, Hoop en Liefde,

houtsnede, 1525.



94- Rechtvaardigheid en Vrede, Barmhartigheid en Waarheid,
Duitse houtsnede, i6dc eeuw.
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95. Het duiveltje Tytinillus, Vlaamse kopergravure, i7 ds eeu\v



96. Dc zondige Mens,

kopergravure door Th. Galle, i/ ,lc eeuw.



13 s

97. Dc zondige Mens boven de afgrond,

Vlaamse kopergravure, i/ Je eeuw.



9^. De Trap des Levens,
verluchting uit de Hortus Peliciarum van Herradvan Landsberg

omstreeks 1170.
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99. De brede enfdc smalle Weg,
kopergravure door Bocthius a Bolswert, 1620.



ioo. De zeven Hoofdzonden,
kopergravure door Th. Galle, I7 öft eeuw.



ioi. De Navolging van Christus,

kopergravure door Th. Galle, 1
7*,c eeuw.

102. De tien Geboden Gods,
houtsnede, 1

5

,lc eeuw. Donaueschingcn.



103. Het Rad der Fortuin,

verluchting uit de Hortus Deliciarum van Hcrrad van Landsberg,

omstreeks 1170.



104. De Philosophic en de zeven vrije Kunsten,
verluchting uit de Hortus Deliciarum van Herrad van Landsberg,

omstreeks 1170.



105- De Zonnewagen,
verluchting uit de Hortus Delicianim van Herrad van Landsberg,

omstreeks 1170.



io6. Het Jaar, met de Maanden en de Jaargetijden,

boekverluchting, i 2 <lc eeuw.



io6a. Dagen, Maanden en Jaargetijden,

Franse houtsnede, i 5
de eeuw.



io7. Allerheiligen,

miniatuur in een Utrechts Getijdenboek, einde der i 5
d8 eeuw.

Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.



io8. St. Petrus als Paus, houtsneden, Augsburg, 1480.



log. Petrus ontmoet Christus, Quo vadis, Domine ?

Nederlandse houtsculptuur, einde der i5 d0 eeuw. Collectie Mr.

M. J. Schretlen, Laren.



iio. St. Paulus,

door Pierre Eticnnc Monnot, 1660-1730, marmer St. Tan van
Lateranen, Rome.



in. St. Jacobus do Meerdere,
Noord-nederlandse houtsculp-

tuur, einde der i5 de eeuw.
Collectie

J. Wiegersma, Utrecht.

1 12. St. Bartholomeus,
Duitse houtsculptuur,

omstreeks 1400.

Collectie

B. J. Jansen, Den Haag.



ii 3. De vier Evangelisten,
ivoorsculpturcn op de frontaalband van het n de eeuwse Evange-
liarium van St.Bemulphus.Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.



1 14. Dc vier Evangelisten met Daniël, Petrus, J acobus de Mindere

en Paulus.

houtsnede, 1515.

44 s
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ii 5. St. Mattheus,
miniatuur in een Parijs Getijdenboek uit het midden der 1

5

,le

eeuw. Collectie J . Timmers, Borgharen.



ii 6. St. Johannes,
miniatuur in een Evangeliarium der n dc eeuw, school van

Reichcnau. Parochiekerk, Susteren (L.)*



ii 7 - St. August inus,

houtsnede door Wolf Traut, 1518.



Belijder,

i

Oöober.

118 (Boven). St. Barbara,
houtsnede. i5 ,,e eeuw.

119 (Beneden). St. Bavo,
devotieprentje, i8de eeuw.



i2o. St. Caecilia,

Xoord-nederlandsc houtsculptuur, tweede helft der i5'Jo eeuw.
Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.



I 2 T. Hot mystieke Huwelijk dot H. Katherina.
Italiaanse houtsnede, i6 de eeuw.



122. Duits Meester, einde der i5 de eeuw,

Episode uit dc legende van St. Katherina.

Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.
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123. Duits Meester, einde der i5 dc eeuw,
Marteling der H. Katherina.

Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.



Bitj tn.@.Catberlna oa 0iena.

124. St. Katherina van Siena,

Italiaanse houtsnede, 1524-



125- St. Christoffel, houtsculptuur dor Oppergelderse schooi,

i5 de eeuw. Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.



126. St. Eligius,

Italiaanse houtsnede, omstreeks 1500.



127 * St. Franciscus als Heilige met de schutsmantel,

kopergravure door H. Löffler, 1640.



128. St. Fredcricus van Utrecht,

kopergravure door Abraham Bloemacrt.

-



129- St. Hieronymus « im Gehaus »,

Noord-nederlandse houtsculptuur, begin der i 6 d0 eeuw.
Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.



130. St. Hieronymus als Boeteling,

Lambcrt Lombard, 1505-1566. Collectie J. Timmers, Borgharen.



I3i. Christus verschijnt aan St. Ignatius van I.oyola,

Vlaamse houtsculptuur van het einde der eeuw.
Museum, Sittard.



132. St. Joris,

verin. Franse houtsculptuur, I5 ae eeuw.
Collectie J. Wiegersma, Utrecht.



133 - St. Johannes dc Doper met St. Johannes de Evangelist,

St. Sebastiaan, St. Antonius Abt,
Zuid-duitse houtsnede, omstreeks 1420.



1 34 • St. Maarten,

houtsculptuur der Stichtse school, midden der I5'lc eeuw.
Stedclijk Museum, Utrecht.



135- St. Servaas,
houtsculptmir der Maaslandsc school, 1

4

,ll! eeuw. St. Servaaskerk,
Maastricht, hoto Kijksburcau voor de Monumentenzorg.



136. St. Ursula, Duitse houtsculptuur, omstreeKs 1500.
Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.



137» Santo Volto van Lucca, St. Wilgetortis,

houtsnede van Hans Burgkmaier, omstreeks 1507.








